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Saksopplysninger
Gjennom to strategiprosesser i 2019 og 2021 har styret i TrønderEnergi sett muligheter for lønnsom
vekst knyttet til det grønne skiftet. Samtidig har det gjennom dialoger med eierne i samme periode blitt
stadfestet at et stabilt og høyt utbytte fra TrønderEnergi er ønskelig. Med krav om minimum 66,7 %
offentlig eierskap i vannkraftselskaper er dette to målsettinger som styret i TrønderEnergi mener ikke
lar seg oppfylle samtidig, da det er meget begrenset offentlig risikokapital tilgjengelig.
Styret anbefaler derfor en løsning der dagens TrønderEnergi-konsern deles i to, og at selskapets eiere
gir sin tilslutning til en konsernsplitt og etablering av et nytt trøndersk fornybarkonsern med
nordisk vekstpotensial. Det nye konsernet skal ledes fra hovedkontoret i Trondheim, og satsingen vil gi
nye arbeidsplasser, aktivitet og investeringer i og utenfor Trøndelag. Det nye fornybarkonsernet tar
sikte på å bli en toneangivende aktør og realisere store satsinger innen fornybar energiproduksjon,
energiforvaltning, elektrifisering og energieffektivisering i Norden, med posisjoner også i Europa. I
første fase vil det nye fornybarkonsernet få en investeringskapasitet på mellom 15 og 20 milliarder
kroner.
Styret mener en slik etablering vil verne utbyttekapasiteten for dagens eiere, ivareta eierskap til
vannkraften og nett (Tensio), og redusere risiko knyttet til ny vekst for dagens eiere samtidig som
selskapet tilføres nødvendig risikokapital for videre vekst.
Gitt eiernes tilslutning, vil fornybarkonsernet etableres høsten 2022 ved at all virksomhet i
TrønderEnergi-konsernet - med unntak av eierposten i nettkonsernet Tensio og 81,02% av eierskapet
til TrønderEnergis vannkraft - skilles ut som et eget konsern.

Hitec Vision – ny partner
Informasjon om HitecVision kan ble funnet her: https://www.hitecvision.com/about-us. Selskapet er et
privat investeringsselskap innen Europas energisektor med hovedkontor i Stavanger.
Som oppgjør for 50% av aksjene i fornybarkonsernet, vil HitecVision skyte inn 1,5 milliarder kr ved
etableringen høsten 2022. Resten (4,5 milliarder kroner) skytes inn over en periode på 5 år (med mulig
forlengelse til 9 år), avhengig av hvor høy den konkrete investeringstakten i fornybarkonsernet blir.
Eierinteressene i det nye fornybarkonsernet
Etter etableringen av fornybarkonsernet vil dagens eiere i TrønderEnergi fortsatt eie 100% av aksjene
i TrønderEnergi AS direkte, og samtidig bli indirekte eiere av 50% av aksjene i fornybarkonsernet.
Disse 50% vil være eiet direkte av et holdingselskap (TrønderEnergi Vekst Holding AS), der
TrønderEnergi AS vil eie 51% og eierkommunene/KLP til sammen vil eie 49%. TrønderEnergi Vekst
Holding AS blir dermed et datterselskap av TrønderEnergi AS fra etableringstidspunktet.
TrønderEnergi og HitecVision sin intensjon er at TrønderEnergi skal eie 51% av TrønderEnergi Vekst
holding AS i en periode som minimum skal vare til utløpet av første fase (fem til i år). Etter utløp av
første fase skal det vurderes om TrønderEnergi skal dele ut sine aksjer i Selskapet til aksjonærene i
TrønderEnergi ved utbytte eller kapitalnedsettelse. Endelig avgjørelse av om slik utdeling skal finne
sted, tilligger TrønderEnergi s generalforsamling.
Nedenfor er en illustrasjon av hovedstrukturen i TrønderEnergi og det nye fornybarkonsernet etter
utskillelsen.

Den relative eierfordelingen mellom eierkommunene og KLP til de nevnte 49% av aksjene i
TrønderEnergi Vekst Holding AS vil på fornybarkonsernets første dag tilsvare fordelingen mellom
aksjonærene i TrønderEnergi AS. Eksempelvis vil en aksjonær som eier 5% av aksjene i
TrønderEnergiAS i dag, etter etableringen fortsatt eie 5% av aksjene i TrønderEnergi AS, og i tillegg
direkte eie 5% av 49% (dvs 2,45%) av aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS. En oversikt over
aksjefordelingen i TrønderEnergi Vekst Holding AS på etableringstidspunktet følger av vedlegg 6.
Aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS er fritt omsettelige fra første dag. Dette betyr bl.a at eierne
har valgfrihet mht hvorvidt de ønsker å øke, beholde, redusere eller selge sin eierandel i selskapet.
KLP har signalisert vilje til å kjøpe aksjer fra kommuner som eventuelt ønsker å selge aksjer i
TrønderEnergi Vekst Holding AS ifm etableringen. Det kan også tenkes at andre eksisterende eiere vil
ønske å øke sin eierandel. TrønderEnergi legger derfor opp til en tilrettelagt omorganisering av
eierskapet i TrønderEnergi Vekst Holding AS, der eiere som ønsker å kjøpe eller selge aksjer

kartlegges, og der det deretter gjennomføres et samordnet kjøp/salg av aksjer iht standardiserte
betingelser og med samme verdsettelse som legges til grunn for HitecVisions investering i det nye
fornybarkonsernet. Mer informasjon om dette vil sendes ut i god tid før generalforsamlingen 22. juni
2022.
Det vil gjelde forkjøpsrett for eksisterende eiere ved salg av aksjer i TrønderEnergi Vekst Holding AS.
Det er TrønderEnergi Vekst Holding AS og HitecVision som blir parter i aksjonæravtalen for det nye
fornybarkonsernet. Avtalen inneholder en rekke bestemmelser og mekanismer som beskytter
interesser styret i TrønderEnergi anser som viktige, også dersom TrønderEnergi Vekst Holding AS i
fremtiden skulle redusere sin eierandel ned til 20%.
Forholdet mellom TrønderEnergi og fornybarkonsernet
TrønderEnergi og fornybarkonsernet vil være forbundet både ved krysseierskap og langvarige
tjenesteavtaler.
Krysseierskapet etableres ved at TrønderEnergi og dets eiere fra etableringstidspunktet vil eie 50% i
fornybarkonsernet gjennom TrønderEnergi Vekst Holding AS, samtidig som fornybarkonsernet
direkte/indirekte vil eie 18,98% av aksjene i TrønderEnergi Kraft AS. Videre så vil fornybarkonsernet
levere omfattende tjenester til TrønderEnergi under en 15-årig avtale.
En av hensiktene bak at det nye fornybarkonsernet har fått anledning til å kjøpe en minoritetsandel i
vannkraftproduksjonen er at fornybarkonsernet skal ha en egeninteresse av å levere gode og
kostnadseffektive tjenester til vannkraftselskapene basert på en selvkost-modell.
Vedtak om kapitalforhøyelse i TrønderEnergi AS
I generalforsamlingen 22. juni vil kapitalforhøyelsen i TrønderEnergi Vekst Holding AS godkjennes. Det
vil sannsynligvis gjennomføres ved at generalforsamlingen treffer beslutning om tildeling av
styrefullmakt til kapitalforhøyelse, og ved at hver av eierne i TrønderEnergi AS gir styreleder fullmakt til
å tegne hver eiers andel i slik kapitalforhøyelse (eierne skyter tilbake deler av aksjene mottatt i
TrønderEnergi Vekst Holding AS, slik at de samlet reduserer sin direkte eierandel fra 100% til 49%).
Aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS er omsettelige fra første dag. Den tilrettelagte prosessen
for omsetning av aksjer mellom eierne i TrønderEnergi Vekst Holding AS (jf. punkt 3 over) er tenkt
gjennomført umiddelbart etter gjennomføring av HitecVisions investering i fornybarkonsernet, rundt
1. september 2022. Dette er for å muliggjøre kjøp og salg basert på samme verdi som den som er
fremforhandlet med HitecVision. Dette betyr at kommuner som ønsker å kjøpe eller selge aksjer i
TrønderEnergi Vekst Holding AS gjennom den tilrettelagte prosessen, må fatte relevante beslutninger
om dette i god tid før 1. september 2022. Kommunestyret vedtok ved sin behandling av
eierskapsmeldingen 1.oktober 2020 i sak 20/88 at Oppdal kommune ikke skulle investere mer i
TrønderEnergi ut over de 111 millioner som allerede er skutt inn i selskapet fra kommunens side.
Vedtak om kapitalforhøyelse i TrønderEnergi AS
På ekstraordinær generalforsamling22.juni 2022 vil den formelle behandlingen av fisjonsplanene skje.
Styret i TrønderEnergi AS har bedt kommunestyrene om følgende:


Stemme for fisjonsplan i TrønderEnergi AS med utskillelse av virksomhet som skal inn i det nye
fornybarkonsernet, med TrønderEnergi Vekst Holding AS som overtakende selskap.



Stemme for styrefullmakt til kapitalforhøyelse i TrønderEnergi AS, samt gi styreleder fullmakt til
senere gjennomføring av slik kapitalforhøyelse (hver eier skyter inn 51% av TrønderEnergi
Vekst Holding AS aksjene sine i TrønderEnergi AS).



Signere aksjonæravtalen i TrønderEnergi Vekst Holding AS.

Vurdering
Kommunen er 7. største aksjonær med en eierandel på 3,95% (tall oppgitt av TrønderEnergi AS)..
Aksjeposten gir en viktig kontantstrøm i form av utbytte. Kommunestyret har vedtatt at kommunes
eierskap er å anse som en finansiell investering og at det ikke er ønskelig med ytterligere oppkjøp i
selskapet.
Kommunedirektøren mener det er fire hensyn som ligger til grunn for kommunens engasjement i
TrønderEnergi:
1. Eierskap og folkevalgt styring over vannkraftproduksjonen og nett.
Det er krav om at minst to tredeler av kapitalen og stemmene skal være offentlig eid ved
konsesjonskraft etter lov av 30.august 1991 nr. 71 (https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/201706-21-101). Slik TrønderEnergi fremstiller fremtidig eierskap i kraftproduksjonen vil
kommunene fortsatt ha tilstrekkelig kontroll og styring med vannkraftproduksjonen og
nettselskapet. I dag eier KLP om lag 13% av TrønderEnergi (KLP defineres som privat
eier).HitecVison er tiltenkt en eierandel 9,9% i TrønderEnergi kraft. Således vil private eiere få
en større andel i kraftproduksjonen som tidligere var eid 100% av kommunene.
2. Stabilt og høyt aksjeutbytte.
TrønderEnergi hevder at slik selskapet er organisert i dag vil det kunne være krevende å
utbetale et vesentlig og stabil utbytte slik eierne har krevd. Kravet har vært på 200 millioner
årlig. For å redusere risikoen for lavere utbytte mener TrønderEnergi at den foreslåtte nye
organiseringen vil ivareta utbyttekravet. Kommunedirektøren har ikke andre opplysninger som
viser realistisk utbytte i årene fremover.
3. Lav risiko og høy likviditet for finansielle plasseringer.
TrønderEnergi opplyser at den nye satsingen i nye områder «representerer også annen risiko
enn vannkraft/nett og gjennomføringen av veksten i dagens struktur vil gi økt risiko for dagens
eiere».
Dagens aksjeplasseringer i TrønderEnergi har ikke vist seg å ha høy likviditet (at det har vært
lett å selge andeler i selskapet). Ved at kommunens direkte eierskap i det nye TrønderEnergi
Vekst holding AS skal være fritt omsettelig øker likviditeten i våre finansielle plasseringer.
4. Transparente selskapsstrukturer uten risiko for kryssubsidiering.
Den nye selskapsstrukturen gir en mindre oversiktlig selskapsstruktur, se organisasjonskartet
ovenfor.
Kommunedirektøren har fått vite at HitecVision ønsket at TrønderEnergi AS skulle ha
majoriteten av eierskapet i det nye TrønderEnergi Vekst holding AS fordi det gav større
trygghet for gjennomføringen av planene for det nye fornybarkonsernet enn om kommunene og
KLP hadde direkte eierskap i holdingselskapet. Kommunedirektøren er av den oppfatning at
dette gir TrønderEnergi AS reell styringskontroll på bekostning av kommunene og KLP.
Det er kutyme i kraftbransjen å benytte selvkost som modell for prising. Siden det nye
fornybarkonsernet både skal drive forretning i kraftbransjen og mot endebrukere kan det stilles
spørsmål med om selvkostmodellen unngår kryssubsidiering. Etter henvendelse til
TrønderEnergi får kommunedirektøren opplyst at tjenesteytingen i all hovedsak skal skje fra det
nye fornybarkonsernet til TørnderEnergi kraft, og ikke den andre veien. Gitt dette premisset
synes det ikke å være grunnlag for omfattende kryssubsidiering.
Oppsummert mener kommunedirektøren at forslaget til ny organisering gir
 Redusert offentlig eierskap over vannkraftproduksjonen, men fortsatt folkevalgt styring.
 Stabilt aksjeutbytte på dagens nivå.
 Større risiko og høyere likviditet (omsettelighet) i våre aksjer.
 Økt makt til TrønderEnergi som selskap på bekostning av eiernes direkte innflytelse.
Samlet sett vil kommunedirektøren anbefale styrets forslag til vedtak i kommunestyret.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2022

Behandling

Innstilling
Kommunedirektørens tilråding ble vedtatt med 6 mot 1 st. (mindretall: SV).
Innstillingen blir som følger:
Kommunestyret i Oppdal kommune gir sin tilslutning til fremlagt plan for omorganisering av
virksomheten i TrønderEnergi, og bemyndiger ordfører/kommunaldirektøren til å:
1. Stemme for foreslått fisjonsplan i TrønderEnergis generalforsamling, med utskillelse av
virksomhet som skal inn i det nye fornybarkonsernet til et nystiftet eierselskap,
TrønderEnergi Vekst Holding AS.
2. Stemme i samme generalforsamling for styrefullmakt til kapitalforhøyelse i TrønderEnergi, samt
å delta i slik kapitalforhøyelse ved å skyte inn 51% av kommunens aksjer i TrønderEnergi Vekst
Holding AS som tingsinnskudd i TrønderEnergi.
3. Signere aksjonæravtale i TrønderEnergi Vekst Holding AS.

Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret i Oppdal kommune gir sin tilslutning til fremlagt plan for omorganisering av
virksomheten i TrønderEnergi, og bemyndiger ordfører/kommunaldirektøren til å:
1. Stemme for foreslått fisjonsplan i TrønderEnergis generalforsamling, med utskillelse av
virksomhet som skal inn i det nye fornybarkonsernet til et nystiftet eierselskap,
TrønderEnergi Vekst Holding AS.
2. Stemme i samme generalforsamling for styrefullmakt til kapitalforhøyelse i TrønderEnergi,
samt å delta i slik kapitalforhøyelse ved å skyte inn 51% av kommunens aksjer i
TrønderEnergi Vekst Holding AS som tingsinnskudd i TrønderEnergi.
3. Signere aksjonæravtale i TrønderEnergi Vekst Holding AS

OVERSIKTSNOTAT:
ETABLERING AV TRØNDERSK FORNYBARKONSERN SAMMEN MED HITECVISION

1.

Bakgrunn

Gjennom to omfattende strategiprosesser i 2019 og 2021 har styret i Trønderenergi sett muligheter
for betydelig lønnsom vekst knyttet til det grønne skiftet. Samtidig har det gjennom dialoger med
eierne i samme periode blitt stadfestet at et stabilt og høyt utbytte fra TrønderEnergi er ønskelig.
Med krav om minimum 66,7 % offentlig eierskap i vannkraftselskaper er dette to målsettinger som
ikke lar seg oppfylle samtidig, da det er meget begrenset offentlig risikokapital tilgjengelig.
Styret anbefaler derfor en løsning der dagens TrønderEnergi-konsern deles i to, og at selskapets eiere
gir sin tilslutning til en konsernsplitt og etablering av et nytt trøndersk fornybarkonsern med
betydelig nordisk vekstpotensial. Det nye konsernet skal ledes fra hovedkontoret i Trondheim, og
satsingen vil gi nye arbeidsplasser, aktivitet og investeringer i og utenfor Trøndelag. Det nye
fornybarkonsernet vil bli en toneangivende aktør og realisere store satsinger innen fornybar
energiproduksjon, energiforvaltning, elektrifisering og energieffektivisering i Norden, med posisjoner
også i Europa. I første fase vil det nye fornybarkonsernet få en investeringskapasitet på mellom 15 og
20 milliarder kroner, og trolig vesentlig mer på sikt.
En slik etablering vil verne utbyttekapasiteten for dagens eiere, ivareta eierskap til vannkraften og
nett (Tensio), og redusere risiko knyttet til ny vekst for dagens eiere samtidig som selskapet tilføres
nødvendig risikokapital for videre vekst.
Begrunnelsen for etableringen og hovedtrekkene i strategien for det nye fornybarkonsernet er
utdypet i vedlegg 1.
Fornybarkonsernet vil fra etableringstidspunktet være eid 50% av TrønderEnergi og TrønderEnergis
eiere, og 50% av det norske investeringsfondet HitecVision. Informasjon om HitecVision finnes i
vedlegg 2.
Navn og profil for det nye fornybarkonsernet vil bli offentliggjort etter den ekstraordinære
generalforsamlingen i TrønderEnergi den 22. juni 2022.
I løpet av de siste månedene har det vært bred eierinvolvering gjennom flere eiermøter og en
referansegruppe fra eierne som har gitt innspill. Gitt eiernes tilslutning, vil fornybarkonsernet
etableres høsten 2022 ved at all virksomhet i TrønderEnergi-konsernet - med unntak av eierposten i
nettkonsernet Tensio og 81,02% av eierskapet til TrønderEnergis vannkraft - skilles ut som et eget
konsern.

2.

Verdiforhold

HitecVision vil betale for sitt 50% eierskap i fornybarkonsernet ved å tilføre fornybarkonsernet kapital
tilsvarende egenkapitalverdien av den virksomhet som skilles ut fra TrønderEnergi. HitecVision har
gjennomført en grundig gjennomgang av TrønderEnergis virksomhet, etterfulgt av en forhandling.
Den fremforhandlede verdsettelsen av virksomheten gir en samlet selskapsverdi på 7,191 milliarder
kr. Hensyntatt gjeld gir dette en egenkapitalverdi på 6,02 milliarder kr. Pareto Securities har gitt en
vurdering («fairness opinion») av verdsettelsen fra HitecVision. Vurderingen er framlagt for styret,
som har lagt den til grunn for sin anbefaling til eierne.

Forhandlingsresultatet setter en vesentlig høyere verdi på TrønderEnergis virksomhet enn det som
har ligget til grunn for tidligere emisjoner. Verdsettelsen innebærer derfor en stadfestelse av en
betydelig verdiøkning for TrønderEnergis eiere. En vesentlig del av den fremforhandlede verdien er
knyttet til TrønderEnergi sine nye satsinger innenfor elektrifisering og energieffektivisering. Dette
viser verdien av kapasitetene TrønderEnergis organisasjon har utviklet over flere år, og at den
strategien som er lagt vil skape nye verdier fremover.
Som oppgjør for 50% av aksjene i fornybarkonsernet, vil HitecVision skyte inn 1,5 milliarder kr ved
etableringen høsten 2022. Resten skytes inn over en periode på 5 år (med mulig forlengelse til 9 år),
avhengig av hvor høy den konkrete investeringstakten i fornybarkonsernet blir. Strukturen i dette
utsatte oppgjøret er beskrevet i vedlegg 3.
Som grunnlag for verdsettelsen og gjennomføring av investeringen, er HitecVision gitt visse
garantier/forsikringer knyttet til eiendelene som overføres til fornybarkonsernet. Disse er beskrevet i
vedlegg 4.

3.

Eierinteressene i det nye fornybarkonsernet

Etter etableringen av fornybarkonsernet vil dagens eiere i TrønderEnergi fortsatt eie 100% av aksjene
i TrønderEnergi AS direkte, og samtidig bli indirekte eiere av 50% av aksjene i fornybarkonsernet.
Disse 50% vil være eiet direkte av et holdingselskap (TrønderEnergi Vekst Holding AS), der
TrønderEnergi AS vil eie 51% og eierkommunene/KLP til sammen vil eie 49%. TrønderEnergi Vekst
Holding AS blir dermed et datterselskap av TrønderEnergi AS fra etableringstidspunktet.
Nedenfor er en illustrasjon av hovedstrukturen i TrønderEnergi og det nye fornybarkonsernet etter
utskillelsen. Ytterligere beskrivelse av selskapsstrukturen er gitt i vedlegg 5.

Den relative eierfordelingen mellom eierkommunene og KLP til de nevnte 49% av aksjene i
TrønderEnergi Vekst Holding AS vil på fornybarkonsernets første dag tilsvare fordelingen mellom
aksjonærene i TrønderEnergi AS. Eksempelvis vil en aksjonær som eier 5% av aksjene i TrønderEnergi
AS i dag, etter etableringen fortsatt eie 5% av aksjene i TrønderEnergi AS, og i tillegg direkte eie 5%
av 49% (dvs 2,45%) av aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS. En oversikt over aksjefordelingen i
TrønderEnergi Vekst Holding AS på etableringstidspunktet følger av vedlegg 6.
Aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS er fritt omsettelige fra første dag. Dette betyr bl.a at eierne
har valgfrihet mht hvorvidt de ønsker å øke, beholde, redusere eller selge sin eierandel i selskapet.

KLP har signalisert vilje til å kjøpe aksjer fra kommuner som eventuelt ønsker å selge aksjer i
TrønderEnergi Vekst Holding AS ifm etableringen. Det kan også tenkes at andre eksisterende eiere vil
ønske å øke sin eierandel. TrønderEnergi legger derfor opp til en tilrettelagt omorganisering av
eierskapet i TrønderEnergi Vekst Holding AS, der eiere som ønsker å kjøpe eller selge aksjer
kartlegges, og der det deretter gjennomføres et samordnet kjøp/salg av aksjer iht standardiserte
betingelser og med samme verdsettelse som legges til grunn for HitecVisions investering i det nye
fornybarkonsernet. Mer informasjon om dette vil sendes ut i god tid før generalforsamlingen 22. juni
2022.
Det vil gjelde forkjøpsrett for eksisterende eiere ved salg av aksjer i TrønderEnergi Vekst Holding AS.
Det er TrønderEnergi Vekst Holding AS og HitecVision som blir parter i aksjonæravtalen for det nye
fornybarkonsernet. Avtalen inneholder en rekke bestemmelser og mekanismer som beskytter
interesser styret i TrønderEnergi anser som viktige, også dersom TrønderEnergi Vekst Holding AS i
fremtiden skulle redusere sin eierandel ned til 20%. En overordnet beskrivelse av innholdet i denne
avtalen og andre sentrale avtaler følger i vedlegg 7.

4.

Forholdet mellom TrønderEnergi og fornybarkonsernet

TrønderEnergi og fornybarkonsernet vil være forbundet både ved krysseierskap og langvarige
tjenesteavtaler.
Krysseierskapet etableres ved at TrønderEnergi og dets eiere fra etableringstidspunktet vil eie 50% i
fornybarkonsernet gjennom TrønderEnergi Vekst Holding AS, samtidig som fornybarkonsernet
direkte/indirekte vil eie 18,98% av aksjene i TrønderEnergi Kraft AS. Videre så vil fornybarkonsernet
levere omfattende tjenester til TrønderEnergi under en 15-årig avtale. I praksis vil denne avtalen
sikre at TrønderEnergi drives videre like godt, sikkert og effektivt som i dag, bare med den forskjell at
noen av de ansatte som utfører arbeidet er ansatt i det nye fornybarkonsernet og ikke i
TrønderEnergi. Denne avtalen er også omtalt i vedlegg 7.
En av hensiktene bak at det nye fornybarkonsernet har fått anledning til å kjøpe en minoritetsandel i
vannkraftproduksjonen er at fornybarkonsernet skal ha en egeninteresse av å levere gode og
kostnadseffektive tjenester til vannkraftselskapene basert på en selvkost-modell.

5.

Ivaretakelse av konsernets ansatte

Ca 90% av de ansatte i dagens TrønderEnergi vil automatisk overføres til det nye fornybarkonsernet
etter reglene om virksomhetsoverdragelse. Dette innebærer at de ansatte viderefører sine
arbeidsforhold og sine arbeidsvilkår, til ny formell arbeidsgiver. Det blir ingen overtallighet i
forbindelse med prosessen.
Ca 10% av konsernets ansatte blir igjen i TrønderEnergi Kraft AS. Denne gruppen vil bekle de lederog styringsroller som vannkraftlovgivningen krever at selskaper som eier vannkraftproduksjon skal ha
tilgang til. I tillegg vil avdelingen for utførende vedlikehold av vannkraftanlegg forbli ansatt i
TrønderEnergi Kraft AS. Dette er ansatte som ikke har oppgaver ifm virksomheten som overføres til
fornybarkonsernet.
Det er gjennomført en omfattende forankrings- og drøftingsprosess med de ansattes tillitsvalgte i
TrønderEnergi om de planlagte endringene. Den grundige og reelle involveringen har gjort
tillitsvalgte og ansatte trygge på prosessen og alle arbeidstakerorganisasjonene har gitt sin tilslutning.
Eventuelle forhold som ikke reguleres av reglene om virksomhetsoverdragelse, planlegges løst ved
frivillige ordninger.

De ansattes representanter i styret i TrønderEnergi har stilt seg bak anbefalingen til eierne om å gi sin
tilslutning til etableringen av fornybarkonsernet sammen med HitecVision. Det er derfor styrets
oppfatning at de ansatte er godt ivaretatt i denne prosessen.

6.

Videre tidsplan og nødvendige eierbeslutninger/eierinvolvering

Selve splitten av TrønderEnergi-konsernet og den etterfølgende transaksjonen med HitecVision er
tenkt gjennomført gjennom flere transaksjoner, selskapsstiftelser, fisjoner og
virksomhetsoverdragelser. Disse er kort oppsummert i vedlegg 8.
Nedenfor følger en oppsummering av de eierbeslutninger som kreves for at planene skal kunne
gjennomføres.

6.1

Vedtak om fisjon

Det planlegges en ekstraordinær generalforsamling 22. juni 2022, der eierne i TrønderEnergi AS skal
ta stilling til om de godkjenner fisjonen av TrønderEnergi AS som er nødvendig for å etablere
fornybarkonsernet. Formell innkalling til denne generalforsamlingen vil bli sendt ut så snart den er
ferdig forberedt med fisjonsplan mm, antakelig ca. 8. juni 2022.
Det er TrønderEnergis vurdering at dette oversiktsnotatet med vedlegg inneholder tilstrekkelig
informasjon og dokumentasjon til å danne grunnlag for den kommunale behandlingen av spørsmålet
om fisjon også før formell innkalling til generalforsamling med vedlegg foreligger.

6.2

Vedtak om kapitalforhøyelse i TrønderEnergi AS

I generalforsamlingen 22. juni vil også kapitalforhøyelsen i TrønderEnergi Vekst Holding AS
godkjennes (omtalt i vedlegg 7). Det vil sannsynligvis gjennomføres ved at generalforsamlingen
treffer beslutning om tildeling av styrefullmakt til kapitalforhøyelse, og ved at hver av eierne i
TrønderEnergi AS gir styreleder fullmakt til å tegne hver eiers andel i slik kapitalforhøyelse (eierne
skyter tilbake deler av aksjene mottatt i TrønderEnergi Vekst Holding AS, slik at de samlet reduserer
sin direkte eierandel fra 100% til 49%).

6.3

Beslutning om å opprettholde, redusere eller øke eierens aksjepost i TrønderEnergi
Vekst Holding AS

Aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS er omsettelige fra første dag. Den tilrettelagte prosessen
for omsetning av aksjer mellom eierne i TrønderEnergi Vekst Holding AS (jf. punkt 3 over) er tenkt
gjennomført umiddelbart etter gjennomføring av HitecVisions investering i fornybarkonsernet, rundt
1. september 2022. Dette er for å muliggjøre kjøp og salg basert på samme verdi som den som er
fremforhandlet med HitecVision. Dette betyr at kommuner som ønsker å kjøpe eller selge aksjer i
TrønderEnergi Vekst Holding AS gjennom den tilrettelagte prosessen, må fatte relevante beslutninger
om dette i god tid før 1. september 2022.

6.4

Tiltredelse av aksjonæravtale for TrønderEnergi Vekst Holding AS

Som nevnt over vil det etableres en egen aksjonæravtale for TrønderEnergi Vekst Holding AS. Denne
aksjonæravtalen trer i kraft ved gjennomføring av fisjonen, men det legges opp til at denne
undertegnes av de respektive eierne i TrønderEnergi Vekst Holding AS (og TrønderEnergi AS) i
forbindelse med generalforsamlingen omtalt i punkt 6.1 og 6.2. Forslag til aksjonæravtale vil sendes
ut innen utgangen av april 2022.

6.5

Oppsummering av fullmakter som den enkelte eier må medbringe på
generalforsamling 22. juni 2022

Eierne vil bes om å bidra til følgende formelle handlinger i den ekstraordinære generalforsamlingen
22. juni 2022:
•
•

•

Stemme for fisjonsplan i TrønderEnergi AS med utskillelse av virksomhet som skal inn i det
nye fornybarkonsernet, med TrønderEnergi Vekst Holding AS som overtakende selskap.
Stemme for styrefullmakt til kapitalforhøyelse i TrønderEnergi AS, samt gi styreleder fullmakt
til senere gjennomføring av slik kapitalforhøyelse (hver eier skyter inn 51% av TrønderEnergi
Vekst Holding AS aksjene sine i TrønderEnergi AS).
Signere aksjonæravtalen i TrønderEnergi Vekst Holding AS.

6.6

Støtte til den kommunale beslutningsprosessen

TrønderEnergi antar at det er nødvendig med kommunal beslutningsprosess i hver eierkommune før
kommunene kan avgi stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen 22. juni og før
aksjonæravtalen for TrønderEnergi Vekst Holding AS kan inngås.
TrønderEnergi vil tilby informasjonsmøter på video (Teams) den 26. april kl 11-12 og 29. april kl 1112, for å gi svar på spørsmål fra kommunene ifm saksforberedelse og gjennomføring av sine
respektive beslutningsprosesser. Eventuelt behov for ytterligere bistand avklares nærmere.
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VEDLEGG 1:
BEGRUNNELSE FOR NY KONSERNSTRUKTUR OG STRATEGI FOR DET NYE FORNYBARKONSERNET
Dette vedlegget gir en nærmere beskrivelse av begrunnelsen for ny konsernstruktur og strategien til
det nye fornybarkonsernet. Utgangspunktet for endringen i konsernstruktur er å ivareta eiernes
forventninger og en stabil og høy utbyttekapasitet, og samtidig bidra til å utnytte vekstmulighetene
som det grønne skiftet gir for selskapet, ansatte, eierne og regionen.
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BEGRUNNELSE FOR NY KONSERNSTRUKTUR

1 Energibransje i stor utvikling gir muligheter for TrønderEnergi
Energibransjen er i en voldsom utvikling blant annet for å svare opp de store klimautfordringene
verden står ovenfor. Norge må gjennom en stor energiomstilling for at vi skal klare å levere på de
utslippsmålene vi har frem mot 2030 og 2050. Etterspørselen etter fornybar energi stiger kraftig i
hele verden, drevet av den helt nødvendige omstillingen til et nullutslippssamfunn. Dette ser vi også i
Norge: Fra en situasjon der vi i flere år har hatt overskudd på kraft, opplever vi nå at økt etterspørsel
er i ferd med å spise opp overskuddet.
Grønn omstilling går fra ord til handling. Vi ser betydelig skjerping i klimamål og
handlingsplaner/virkemidler. FNs bærekraftsmål og Parisavtalen er sentrale premissgivere. For EU er
klimamålene satt i 2016 skjerpet og ambisjonen er nå økt til 55% CO2-reduksjon innen 2030. EUs
Green Deal fra 2019 har blant annet som hovedmål å flytte kapital til bærekraftige investeringer som
driver den grønne omstillingen. Kostnad for CO2-utslipp vil være en viktig del av klimapolitikken
fremover. Kvoteprisen i Europa (EU-ETS) vil være høy og CO2-avgiften til ikke-kvoteplikting sektor i
Norge vil stige kraftig frem mot2030. FN sin klimarapport fra januar 2022 understreker at det haster
å redusere klimagassutslippene. Gjennomgripende endringer må til, også for energisystemet.
I mai 2021 lanserte IEA (International Energy Agency) sitt scenario for «netto nullutslipp» innen 2050,
som peker på kraftige tiltak innen produksjon, industri, transport etc. På global basis mener IEA at
investeringene i fornybar energi må tredobles innen 2030. Fra og med 2030 må det hvert eneste år
bygges ut 630 GW med ny solkraft og 390 GW med vindkraft. Ettersom sol- og vindkraft ikke er
regulerbare energikilder, så vil dette kreve store ekstrainvesteringer i strømnettet. IEA skriver at de
forventer en firedobling av investeringene i fleksibilitet. Ifølge nylige utspill fra Statnett er det behov
for en betydelig raskere utbygging av ny kraftproduksjon, både landbasert vind, sol og havvind. Det
er full stopp i planlegging og godkjennelse av nye vindprosjekter i Norge i dag og kraftoverskuddet i
Norge går mot null allerede i 2026.
Fornybar energi er stadig oftere konkurransedyktig, da teknologikostnadene har falt mye og for
mange teknologier fortsatt fallende. Globalt utkonkurrerer stadig oftere solkraft annen energiproduksjon. Flere og flere steder er det billigere å bygge ny sol og vindkraft enn å drifte eksiterende
kull og gasskraftverk.
Det er forventet en betydelig økning i kraftforbruket, blant annet som følge av elektrifisering. IEA
legger i sin rapport til grunn at det totale strømforbruket nesten vil fordobles frem mot 2050. NVEs
siste kraftmarkedsanalyse anslår at elektrifisering av transportsektoren gir 13 TWh økt forbruk frem
mot 2040 og datasentre/landbasert industri gir et økt forbruk på 16 TWh i samme periode.
Energieffektivisering er også et viktig virkemiddel i energiomstillingen. NVE forventer at
strømforbruket i bygg går ned med 6 TWh frem mot 2040.
Den nødvendige overgangen fra fossil til fornybar energi gjennom vindkraft og solkraft fører til at
mer av kraftproduksjonen ikke kan reguleres. Dette betyr økt variasjon i produksjonen; det vil i
perioder med lite vind og sol være mindre tilgjengelig kraft, mens i perioder med mye vind og sol vil
være overskudd av kraftproduksjon. Samtidig er mye av elektrifiseringen knyttet til effektkrevende
utstyr, eksempelvis lading. Dette gjør at Statnett og nettselskapene får større utfordringer med å
holde energisystemet i balanse. Som en følge av dette oppstår det behov for tjenester og markeder
for fleksibilitet både på produksjonssiden og forbrukssiden, som skal bidra til å løse utfordringene

knyttet til nettkapasitet, variabel kraftproduksjon og økende forbruk. På forbruksiden handler
fleksibilitet om å hindre forbrukstopper gjennom: å flytte forbruk i tid eller mellom ulike
energibærere, styring av effekten eller lokalt salg av energi mellom forbrukere. På produksjonssiden
handler det blant annet om å kunne øke og redusere kraftproduksjonen som respons på
kraftbehovet.
De siste månedene har også vist hvor viktig det er at Europa er selvforsynt med energi, og det tilfører
en ytterligere alvorlig dimensjon til nødvendigheten av det grønne skiftet. I Norge er vi i dag i en
situasjon der vi har nok grønn energi til oss selv, men når resten av Europa skal komme seg dit, vil det
oppstå nye behov.
Ikke må vi bare produsere mer, vi må også lage tjenester av strømmen. Slik tellerskritt i sin tid ble til
ringetid og datamengde, må kilowattimene bli til driftstimer på passasjerflyet, hurtigbåten og
gravemaskinen. De må bli til kilometer på laste- og personbiler, og til temperatur i kjøledisken i
matbutikken. Vi må utvikle enda bedre løsninger for produksjon av egen strøm, for eksempel
løsninger som gjør at bilen og huset ditt kan sende strøm ut på nettet, når det trengs.

2

Trøndelagsregionen har et uforløst potensial for grønn vekst

Trøndelagsregionen har svært gode forutsetninger for fornybar industri med en sterk kombinasjon av
høy kompetanse og gode naturressurser. Trondheim har Norges klart ledende teknologimiljø anført
av NTNU og SINTEF, med stort fokus på fornybar energi gjennom instituttene NTNU Energy og SINTEF
Energi. Disse miljøene har lang historikk for kommersialisering av forskning. De siste 10 årene har
SINTEF gjennomført 80+ kommersialiseringer i form av lisensiering og oppstart av nye virksomheter,
og i regionen er det en sterk satsing på samarbeid mellom akademia og næringsliv. Fornybarklyngen
RENERGY med hovedsete i Trondheim. Denne samler aktører og teknologier fra hele verdikjeden for
samarbeid rundt fremtidens energiløsninger.
Vi ser også at vår region har god tilgang på fornybar kraft (12-13 TWh vann og vind), samt relativt
lave kraftpriser fram mot 2030 sammenlignet med andre regioner i Norge.
Det er imidlertid få grønne flaggskipprosjekter eller store energiselskaper i Trøndelag sammenlignet
med andre regioner i Norge. Både TrønderEnergi og NTE er relativt små sammenlignet med aktørene
vi finner spesielt på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Figuren nedenfor illustrerer lokalisering til
noen av de store aktørene og kommende store fornybarprosjekter.

Statnett sin investeringsplan gir indikasjoner på forventet utviklingen av investeringer og
næringsutviklingen fremover. Denne planen viser at mindre enn 7% av planlagte nettinvesteringer er
i Trøndelag og Møre og Romsdal (denne regionen har 15% av befolkningen).
Trøndelagsregionen har på tross av gode forutsetninger foreløpig ikke utnyttet potensialet som ligger
i den grønne veksten.

3

TrønderEnergi har en attraktiv fornybarplattform

TrønderEnergi har de siste årene gått fra å være et tradisjonelt, regionalt energiselskap, til å bli en
nasjonal aktør innen fornybarproduksjon, energieffektivisering og elektrifisering – og med nordiske
ambisjoner. Etter at utbyggingen av Orkla-vassdraget var ferdig på 80-tallet, har TrønderEnergi hatt
liten vekst i produksjonen før nå de siste årene. Vindkraftsatsingen gjør at konsernet har nær doblet
produksjonen av fornybar energi.
TrønderEnergi har etablert et solid utgangspunkt for videre vekst, og er i dag en betydelig regional
vannkraftaktør med 18 operative kraftverk (1,8 TWh eierskap og drift av 2,4 TWh). TrønderEnergi er
den nest største vindpark-operatøren i Norge, med 14 operative parker i 2021 (eierskap til nesten 1
TWh vindkraft, operatør for 3,3 TWh). Over tid har TrønderEnergi bygget opp et svært kompetent
energiforvaltningsmiljø, med 6 TWh kraftproduksjon under energiforvaltning og 1 TWh forvaltning
for tredjeparter (der TrønderEnergi ikke har eierinteresser).
Gjennom datterselskapene Ohmia satser TrønderEnergi stort på energieffektivisering og
elektrifisering innenfor flere bransjer. Datterselskapene Ohmia har i dag kontorer i Oslo, Gjøvik,
Stavanger og Bergen. Konsernet er gjennom datterselskapet Ohmia Charging størst i Norge på
elbillading til borettslag og sameier, og datterselskapet Ohmia Retail er størst i Norge innenfor
energistyring og overvåkning til dagligvarehandelen. Datterselskapet Ohmia Construction er ledende
i utviklingen av utslippsfrie byggeplasser. TrønderEnergi har i dag hele Norge som markedsområde,
og konsernet ser store muligheter til å utvikle virksomheten gjennom å bruke vår kompetanse også i
Norden.

TrønderEnergi har utviklet en unik og attraktiv vekstplattform, basert på flere sterke fortrinn:
•

•

•

•

•

•

•

Området energiforvaltning er klargjort for vekst gjennom store investeringer de siste årene
o Vår nye operasjonssentral på Berkåk ble ferdigstilt medio 2020. Den nye sentralen gir
store og moderne omgivelser med støtte for fullverdig oversikt og kommunikasjon
for driftspersonell. Sentralen styrer over 200 vindmøller og 18 vannkraftverk.
o Konsernet har 14 årsverk innen kunstig intelligens. Dette er et ledende miljø i norsk
energibransje, og på nivå med de beste på europeisk basis. Disse ressursene jobber
mot alle deler av virksomheten, både mot produksjonssiden, energiforvaltning,
elektrifisering og energieffektivisering.
o TrønderEnergis digitale plattform er forberedt for vekst og i stand til å møte et stadig
mer komplekst energimarked. Konsernet har sterke samarbeid med ledende aktører
som Microsoft, ABB og Volue.
o TrønderEnergi har etablert en svært sterk kompetansebase innen optimalisering av
energi, analyse og energimarkedet.
TrønderEnergi har operasjonell erfaring i hele verdikjeden for fornybar produksjon:
prosjektutvikling, prosjektutbygging, drift, energiforvaltning, eierskap, interessenthåndtering
og finans. Dette gjør at konsernet kan ta industrielle posisjoner i hele verdikjeden, og hente
ut merverdi sammenlignet med mange andre aktører (som ofte er rene prosjektutviklere
eller finansielle aktører).
TrønderEnergi har lang erfaring fra drift av kraftproduksjonsanlegg, som kan utnyttes i
plan/byggefase for å sikre løsninger i drift som gir størst verdiskaping for eierne av
anleggene. Mange av de nye aktørene i energimarkedet har ikke tilsvarende erfaring.
TrønderEnergi har en sterk ingeniør- og utviklingskompetanse, og konsernet samarbeider
med både ledende forskningsmiljøer og høykompetente kommersielle virksomheter.
Konsernet har tette relasjoner til Norges ledende teknologimiljø anført av NTNU og SINTEF,
med den lange historikken de har for kommersialisering av ny teknologi.
Gjennom satsingen mot bedriftsmarkedet (Ohmia-selskapene) har TrønderEnergi
opparbeidet god kompetanse på energieffektivisering, spesielt inn mot dagligvarebransjen.
Denne kompetansen vil også bli styrket fremover gjennom ytterligere vekst og satsinger mot
nye segmenter i bedriftsmarkedet.
TrønderEnergi har gått fra ca 115 ansatte for tre år siden til ca 280 ansatte i dag. En stor del
av økningen i antall ansatte er knyttet til de nye satsingene våre på elektrifisering og
energieffektivisering. I tillegg har veksten på vindkraftproduksjon bidratt til mange nye
arbeidsplasser og mulighet til bygge opp tunge fagmiljø.
TrønderEnergi har en veldig fremoverlent og motivert organisasjon, og konsernet er
sertifisert som Great Place to Work. Mars 2022 vant TrønderEnergi pisen for beste
nykommer i SHE-indeksen (en vurdering av hvor gode virksomhetene er på likestilling,
mangfold og inkludering), i konkurranse med flere av landets største bedrifter.

TrønderEnergi har utviklet en sterk kultur for endring og utvikling. Siden 2010 har TrønderEnergi gått
fra å være et vertikal integrert regionalt kraftselskap til en fornybarprodusent med ambisjoner
innenfor elektrifisering og energieffektivisering, med et Nordisk perspektiv. Figuren nedenfor viser
strukturprosesser (kjøp/salg) som TrønderEnergi har gjennomført siden 2010. Eierne har støttet
denne utviklingen i hele perioden, noe som har vært avgjørende for at TrønderEnergi nå kan ta
ledende posisjoner i det nordiske energimarkedet og utnytte de store mulighetene som det grønne
skiftet gir.

TrønderEnergi kan dokumentere en god verdiutvikling for eierne. Figuren nedenfor viser utvikling i
avkastning på egenkapitalen siden 2005. Historisk avkastning er basert på et faktisk aksjekjøp i 2005,
faktisk utbytte og observerte transaksjoner i TrønderEnergi-aksjen (for beregning av aksjeverdi).
Investeringen gir en totalavkastning på 196 % frem til siste kjente transaksjoner i aksjen (1.11.2021).
Dette gir en årlig gjennomsnittlig avkastning på 8,45 % over 16 år. Avkastningen inkluderer både
utbetalt kontantutbytte og verdiendring i aksjen

4 Sentrale virkemidler for å realisere vekstmulighetene og
opprettholde utbyttekapasiteten
Det grønne skiftet innebærer en stor og nødvendig omstilling av samfunnet. Omstillingen gir
muligheter for industri-, tjeneste- og næringsutvikling innenfor nye grønne næringer. TrønderEnergi
har et svært godt utgangspunkt for å utnytte dette, gjennom konsernets brede fornybarplattform og
lange operasjonelle erfaring i hele verdikjeden.
Høsten 2021 og vinteren 2022 har styret jobbet frem et forslag til en ny konsernstruktur og
innhenting av privat kapital som virkemidler for å utnytte de store mulighetene som det grønne
skiftet gir. Målsettingen er å etablere et nordisk fornybarselskap med base i Trøndelag, samtidig som
det opprettholdes en høy utbyttekapasitet, lav risiko og eierskap til “arvesølvet”
(vannkraft/nettvirksomheten).

4.1 Ny konsernstruktur som virkemiddel
Dagens eierskapsmodell begrenser TrønderEnergis mulighet for vekst og samtidig verne
utbyttekapasiteten. Styret foreslår en løsning hvor en ekstern privat investor går inn med 50%
eierandel i det nye fornybarkonsernet, gjennom å bidra med ny egenkapital tilsvarende
egenkapitalverdien av den virksomhet TrønderEnergi legger inn i det nye fornybarkonsernet. Styret
anbefaler en struktur med etablering av to separate konsern:
•

TrønderEnergi AS (TE) består som et konsern med eierskap til 81% av vannkraftproduksjon i
TrønderEnergi Kraft AS (TEK), konsernets aksjepost i Tensio (nett) og 51% av det nye
fornybarkonsernet. TrønderEnergi Kraft AS opprettholder eierpostene i KVO, Driva og egne
vannkraftanlegg, rettighetene i NEA samt ivaretar operatøransvaret. TEK vil kjøpe enkelte
driftstjenester fra det nye fornybarkonsernet. Hovedformålet med TE/TEK vil være å sikre
høy utbyttekapasitet, forvalte vannkraftproduksjonen og eierpostene i nettselskapet og
fornybarkonsernet.

•

Et nytt fornybarkonsern, som består av 18,98% eierskap i vannkraften og all øvrig
virksomhet. Det nye fornybarkonsernet vil levere driftstjenester og
energiforvaltningstjenester til TE/TEK, og skape verdi for eiere og ansatte gjennom en
offensiv vekststrategi innen vind, sol, andre fornybare energibærere, energiforvaltning,
elektrifisering og energieffektivisering i det Nordiske markedet. Det nye fornybarkonsernet
er eiet 50% av TrønderEnergi/TrønderEnergis eiere og 50% av privat investor.

DNAet til TrønderEnergi - «Energi for generasjoner» - vil også prege det nye fornybarkonsernet.
Dette er definert gjennom fire elementer i TrønderEnergis identitetsplattform: Vi skal gjøre det vi kan
for å realisere nullutslippssamfunnet fordi vi ønsker å bygge bærekraftige samfunn nå, og for de som
kommer etter oss. Derfor skal vi jakte løsninger som sikrer tilgangen på fornybar energi,
effektiviserer energibruken og muliggjør omleggingen fra fossile til fornybare løsninger. For å få til
det må vi være en bærekraftig Pionér. Åpen – Modig – Ansvarlig.

4.2 Verne utbyttekapasiteten
Sett fra et eiersynspunkt er evnen til å betale et vesentlig og stabilt utbytte svært viktig. I den nye
konsernstrukturen vil dette bli gjort ved at utbyttet fra 40 % eierskap i Tensio og 81 % eierskap i
vannkraftvirksomheten stort sett i sin helhet vil bli delt ut som utbytte til dagens eiere i TE.
Figuren nedenfor illustrerer kontantstrøm/utbytteevne for TrønderEnergi AS i den nye
konsernstrukturen, med 81% eierskap vannkraft og 40% eierskap Tensio, simulert med to forskjellige
kraftprisbaner; kraftprisbane fra analyseselskapet Thema Consulting og markedspriser Begge
kraftprisbanene viser et solid utbyttegrunnlag, samtidig som de viser at utbyttet framover fortsatt vil
være noe avhengig av kraftprisutviklingen.

Simuleringene viser at det er mulig å opprettholde eksisterende utbyttepolitikk på NOK 200 millioner
i TrønderEnergi etter konsernsplitten. Framover vil det være naturlig å gjennomføre tiltak som
reduserer svingningene i resultatet. Dette vil kunne gjøres med lange kraftpriskontrakter mot
industriaktører og inngåelse av fastrenteavtaler.

4.3 Partnerskap med risikokapital
Tilgang til risikokapital
Så langt er vekstkapital skaffet til veie gjennom forskjellige tiltak i TrønderEnergi, blant annet
driftsforbedringer, salg av virksomhet, lavere utbytte i en lang periode og egenkapitalemisjoner mot
KLP i flere omganger.
Framover i tid vil det etter alt å dømme være færre muligheter til å skaffe kapital på tilsvarende vis,
da det er færre eiendelsposter å selge. Teoretisk kan eierposten i Tensio selges og på det måten
tilføre konsernet ca 2,5 milliarder NOK som kan brukes til investeringer innenfor nye områder. Men
de nye områdene vil representere en helt annen risiko enn det å eie nettvirksomhet, noe som tilsier
at salg av Tensio-posten ikke vil bidra til å sikre utbyttekapasiteten overfor dagens eiere.
Med nåværende struktur ville man maksimalt klare å hente ca 3,5 milliarder NOK (utover evt salg av
Tensio-posten), hensyntatt blant annet krav om minst 2/3 offentlig eierskap i vannkraften.
Vekststrategien krever betydelig kapitaltilførsel og innenfor dagens struktur er ikke dette mulig uten
også å redusere utbyttenivået betydelig.
Nye områder representerer også annen risiko enn vannkraft/nett og gjennomføring av veksten i
dagens struktur vil gi økt risiko for dagens eiere.

Styrets vurdering er at dette ikke er ønskelig for eierskapet i TrønderEnergi, og har av den grunn
utredet en alternativ organisering av eierskapet. En alternativ konsernstruktur lar dagens eiere
beholde eierskapet til vannkraften og nett, som innebærer lav risiko og høy utbyttekapasitet, og
mulighet for å velge om de vil være med på de nye satsingene sammen med privat risikokapital.
Styret ser at fornybar- og kapitalmiljøene må finne sammen dersom vi skal klare å elektrifisere Norge
og Norden raskt nok.
Partnerskap
Den nordiske vekstambisjonen krever partnerskap med aktører som kan være med å løfte
prosjektmulighetene både knyttet til økt produksjon av elektrisitet, vekst i salg av operatørtjenester
og energiforvaltning, vekst innenfor elektrifisering og energieffektivisering, samt mulig vekst innenfor
områder som hydrogen og biokraft.
I vurderingen av hvilken aktør som er best egnet som privat investor, har styret blant annet lagt vekt
på at aktøren har 1) betydelig tilgang til risikokapital 2) ønsker å bygge en nordisk fornybaraktør
basert på TrønderEnergi sin organisasjon og virksomhet og 3) har kompetanse om det norske
kraftmarkedet.
Styret har vurdert ulike kategorier av mulige partnere som norske industriaktører, norske
energiselskap, norske energifokuserte privat-equity fond, offentlige investorer samt utenlandske
fond og utenlandske energiselskaper.
Etter en samlet vurdering har styret valgt å inngå dialog og sluttforhandlet en avtale med fondet
HitecVision som mulig ekstern investor i det nye fornybarkonsernet. HitecVision er et norsk privateequity fond med en sterk satsing innenfor fornybarsektoren og hovedkontor i Stavanger. HitecVision
har satt opp et dedikert fond mot fornybar energi, og har bygget opp et fokusert team med sterk
kompetanse innenfor energisystemet.

STRATEGI FOR DET NYE FORNYBARKONSERNET – SATSING PÅ FORNYBAR
PRODUKSJON, ELEKTRIFISERING OG ENERGIEFFEKTIVISERING I NORDEN
For å realisere veksten har styret og administrasjonen videreutviklet strategien for et nytt
fornybarkonsern sammen med mulig privat investor HitecVision. Nedenfor presenteres ambisjon,
satsingsområder og hovedstrategi for et nytt felleseid fornybarkonsern.

Elektrifisering og energieffektivisering står sentralt i strategien, sammen med videre
utbygging av fornybar produksjon. Kompleksiteten i energisystemet øker betydelig i takt
med elektrifiseringen og utbygging av ikke regulerbar kraftproduksjon. Dette krever dyp
innsikt og utvikling av digitale løsninger på flere og flere områder. Målet med det nye
fornybarkonsernet er derfor å ha aktivitet i hele verdikjeden, fra strømmen produseres fra
fornybare energikilder som sol, vann, vind og hydrogen, via styring og håndtering av kraften, til
strømmen forbrukes som kilometer på elbilen, temperatur i frysedisken, timer på
anleggsmaskiner og kanskje også fly og båter. TrønderEnergi har allerede investert rundt 600
millioner kr i utslippsfrie byggeplasser, batterier og elbil-lading. Disse satsningene fortsetter i det
nye fornybarkonsernet.
Denne balansen i verdikjeden og en overordnet fremstilling av virksomhetsområdene i det
nye fornybarkonsernet er illustrert i figuren nedenfor.

Det nye fornybarkonsernet vil sikre kompetansearbeidsplasser i regionen gjennom etablering av ny
virksomhet med kapital til å vokse. Konsernet anslår at veksten vil kunne føre til 100-200 nye årsverk
i regionen, dvs. en tilnærmet dobling av antall ansatte i Midt-Norge kan være mulig. Det vil også
være betydelige ringvirkninger i form av kompetanseutvikling og arbeidsplasser hos leverandører og
samarbeidspartnere i regionen.

1

Ambisjon

TrønderEnergi og HitecVision har som ambisjon å bygge et nytt sterkt, nordisk fornybarkonsern med
base i Trøndelag. Fornybarkonsernet skal være en toneangivende aktør innen fornybar
energiproduksjon, energiforvaltning, elektrifisering og energieffektivisering i Norden, med posisjoner
i Europa.
Vekstmulighetene frem mot 2030 er estimert til over 50 milliarder kr.

2 Satsingsområder
Nedenfor presenteres satsingsområdene til det nye fornybarkonsernet, i tråd med illustrasjonen
ovenfor.

2.1 Fornybar produksjon
Om virksomheten fornybar produksjon
Det nye fornybarkonsernet vil ved oppstart høsten 2022 være eier av litt under 1 TWh vindkraft, 345
GWh vannkraft og tilby operatørtjenester for 5,9 TWh vannkraft og vindkraft. Operatørtjenester som
leveres fra det nye fornybarkonsernet er drift og vedlikehold (hovedsakelig vind), anleggsforvaltning,
prosjektledelse og energiforvaltning.
Drivere og utviklingstrekk fornybar produksjon
• Stor-skala elektrifisering av transport, tradisjonell og ny industri vil bidra til betydelig økt
etterspørsel av grønn energi de neste tiårene (dobling frem mot 2050)

•
•
•
•
•

NVE anslår 56 TWh ny produksjonskapasitet fra vind i Sverige, Norge og Finland frem til 2030.
Dette er en betydelig vekst sammenliknet med dagens nivå på 73 TWh
Solkraft er mindre modent enn vind, men er anslått å stå for ca. 16 TWh i kraftproduksjon i 2030 i
Norden, opp fra 3TWh i dag
Sverige er det største vindmarkedet, med ~60% av forventet produksjon i 2030
Danmark og Sverige er ventet å bli de største solmarkedene
Kraftprisene er ventet å komme opp på et godt nivå frem mot 2030

Hovedmål fornybar produksjon
Fornybarkonsernet skal ta en ledende nordisk posisjon med 10-15 TWh produksjon innen landbasert
vindkraft og storskala bakkemontert solkraft, med mulige posisjoner innen offshore vindkraft.
Hovedfokus er vekst innenfor landbasert vindkraft i Sverige og Finland.

2.2 Energiforvaltning
Om virksomheten energiforvaltning
Energiforvaltning omfatter tjenester som optimalisering av vannkraftproduksjonen, prognostisering
av tilsig/vind/kraftpris/kraftforbruk, overvåking og styring av produksjonsanleggene, omsetning av
kraften i energimarkedene, kraftavtaler til utbyggere av fornybar energi og store forbrukskunder og
balansering av produksjon og forbruk (fleksibilitet)
Energiforvaltningen bygger bro mellom fornybar produksjon og tjenester til bedriftsmarkedet, med
muligheter for å balansere kraftproduksjon og kraftforbruk og bruke kompetansen på tvers av
verdikjeden.
I løpet av de siste 2 årene er det satt i drift energiforvaltning for 9 nye vindparker, herunder 4
vindparker for tredjeparter (hvor TrønderEnergi ikke har eierandeler).
Det er til sammen ca 30 ansatte knyttet til energiforvaltning, hvorav over halvparten er tilknyttet
Nordens mest moderne driftssentral på Berkåk.
Drivere og utviklingstrekk energiforvaltning
•
•
•
•
•

Det er et modent marked for energitjenester til tredjeparter innen vind, og produsenter
etterspør et bredere tjenestetilbud
Nye reguleringer innen vannkraft (f.eks. splitt av driftssentral for nett og produksjon) gjør at
tredjeparts energiforvaltningstjenester blir mer attraktivt
Tettere integrasjon av det nordiske og europeiske kraftmarkedet
Kortere tidsoppløsning og behov for økende grad av digitalisering og automatisering i de
ulike markedene på kraftbørsen (intradag og balansemarkedet)
Fremover vil det bli mer større variasjoner i kraftprisene og økte utfordringer med
balansering av strømnettet

Hovedmål energiforvaltning
Fornybarkonsernet skal være en ledende tjenesteleverandør av energiforvaltning i Norden for
produsenter av fornybar energi og bedriftskunder, med utgangspunkt i egeneide produksjonsanlegg
og satsingen på energiløsninger mot bedriftsmarkedet. Fornybarkonsernet satser også på å etablere
et av de ledende krafthandelsmiljøene i Norden.

2.3 Elektrifisering og energieffektivisering
Satsingen nedstrøms omhandler elektrifisering og energieffektivisering gjennom energiløsninger
primært til større forbrukere/bedriftskunder. Dette omfatter blant annet energileveranse, avansert
energistyring, finansiering av energirelaterte anlegg og styring/overvåking av anleggene. Dette gjør
også at kunden kan fokusere på sin kjernevirksomhet. I løpet av de siste årene er det utviklet og
etablert tre sterke satsinger i bedriftsmarkedet gjennom merkenavnet Ohmia.
Ohmia-familien består av flere datterselskaper. Ohmias konsepter handler om å kunne tilby
energirelaterte tjenester tilpasset behovene i ulike bransjer. Dette skal bidra til en raskere
elektrifisering og omstilling til fornybarsamfunnet. Ohmia-familien består i dag av Ohmia Charging,
Ohmia Retail og Ohmia Construction.

Elbillading – Ohmia Charging
Om virksomheten Ohmia Charging
Ohmia Charging tilbyr elbillading som en tjeneste primært til borettslag og sameier i hele Norge.
Forretningsmodellen er en kombinasjon av langsiktige forskuddsbetalinger på ladeinfrastruktur fra
borettslaget/sameiet og ladeabonnement for enkeltpersonene.
Ohmia Charging har i dag ca 55.000 solgte parkeringsplasser og 4.300 abonnenter, og er
markedsleder i Norge. Ohmia Charging har 38 ansatte lokalisert i Trondheim, Oslo, Bergen og
Stavanger.
Drivere og utviklingstrekk elbillading
•
•
•
•
•

Elbiler antas å utgjøre ~100% av nybilsalget i Norge i 2025, grunnet bredere tilbud og økt salg
av elbil I distriktene
Økt etterspørsel etter elbil-ladeanlegg i Europa etter hvert som andelen som har elbiler
nærmer seg nivåer i Norge
Markedet for borettslag og flermannsboliger anslås å vokse opp mot 50% per år i sentrale
nordvesteuropeiske markeder de neste 5 årene
Flere land innfører reguleringer som krever at borettslag installerer ladeanlegg for elbiler
Akselerert utvikling av elbiler i middelklassen

Hovedmål Ohmia Charging
Ohmia Charing skal være markedsleder i Norge innen segmentet borettslag og sameier, med 130 000
parkeringsplasser og 65 000 abonnenter i 2030 og en omsetning på mer enn 300 millioner kr. Det er
også et mål å etablere sterke posisjoner i Norden og Europa innenfor samme nisje.

Energiinfrastruktur i dagligvarebransjen – Ohmia Retail
Om virksomheten Ohmia Retail
Ohmia Retail hjelper dagligvarekjedene med å håndtere energiinfrastruktur i butikkene (i første
omgang kjøl og frys). Dette omfatter oppgradering til mer bærekraftige løsninger, optimalisering av
samspillet mellom komponentene og overvåking av utstyret kontinuerlig. Ohmia Retail har
kompetanse innenfor prosjektering, drift og optimalisering av energiinfrastruktur, og tilbyr dette som

en helhetlig abonnementstjeneste. Erfaringsmessig gir løsningene en reduksjon i energiforbruket på
15% på nytt utstyr, og opptil 40% på gammelt utstyr.
Ohmia Retail er til stede i ca 2500 butikker i Norge, dvs over halvparten av alle butikkene. På
kundelisten står alle de store dagligvarekjedene.
Ohmia Retail har 21 ansatte lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og på Gjøvik.
Drivere og utviklingstrekk dagligvarebransjen
•
•
•
•
•

Dagligvarebransjen er en stor forbruker av kraft, med et volum på 2 TWh
Dagligvarebransjen har høy grad av konsolidering i Norden og store deler av Europa, med et
fåtall store dagligvareaktører
Økt energieffektivisering av kjøle- og fryseteknologi reduserer energiforbruket i
dagligvarebutikkene
Det er en utvikling i Europa mot felles teknologistandarder, og EU-direktiv som krever
utskiftning til naturlige kjølemedier innen 2030
Fremover vil kjøl og frys utgjøre en større andel av butikkenes driftsutgifter, ettersom
etterspørselen etter kjølevarer øker

Hovedmål Ohmia Retail
Ohmia Retail skal være foretrukket energi- og bærekraftspartner for dagligvarebransjen. Selskapet
skal være markedsleder i Norge, med omsetning på over 500 millioner kr i 2024. Ohmia Retail skal
ekspandere til Norden og videre til flere europeiske land, som kan gi et omsetningspotensial på over
1 milliard kr.

Utslippsfrie byggeplasser – Ohmia Construction
Om virksomheten Ohmia Construction
Ohmia Construction fokuserer på bygge- og anleggsbransjen, der man ser en kraftig økning i
etterspørselen for klimavennlige løsninger. Ohmia Construction ønsker å bidra til en lønnsom og rask
elektrifisering av bygge- og anleggsbransjen.
Ohmia Construction leverer «plug and play» ladesystemer som gjør det enkelt, oversiktlig og
kostnadseffektivt for entreprenører og byggherrer å elektrifisere sine driftsoperasjoner.
Ladeløsningene leveres som en helhetlig tjenesteløsning, der Ohmia Construction tar fullt ansvar for
planlegging, klargjøring og rigging, samt drift, rapportering og overvåking gjennom prosjektet.
Infrastrukturen består av løsning med hurtiglading og batteri. Ohmia Contruction er den ledende
aktøren i dette voksende markedet.
Ohmia Construction har 6 ansatte lokalisert i Trondheim og Oslo.
Drivere og utviklingstrekk utslippsfrie byggeplasser
•
•
•

Norske myndigheter krever nullutslippsbyggeplasser innen 2030
Flere større bykommuner har tydelige strategier og klimahandlingsplaner hvor utslippsfrie
byggeplasser er et viktig virkemiddel
Det forventes ingen tilsvarende regulering på EU-nivå før 2050, men det er flere
pilotprosjekter i sentrale byer (f.eks. Göteborg, Helsinki, København) som ser til Norge som
eksempel

•
•

•
•

Økt etterspørsel etter helhetlig tjenestetilbud og ekspertise innen grønn infrastruktur
Teknologiutvikling legger til rette for elektrifisering av byggeplasser (hurtiglading,
standardprotokoller, forbedret batteriteknologi, serieproduksjon av elektriske
anleggsmaskiner)
Hydrogen kan bli mulig som energikilde til batterier, noe som vil øke omfanget av potensielle
byggeplasser
Antar betydelig vekst i antall nullutslippsbyggeplasser, fra ca. 200 byggeplasser i 2022 til ca.
1800 byggeplasser i 2030.

Hovedmål Ohmia Construction
Ohmia Construction skal være foretrukken energi- og bærekraftspartner for bedrifter i bygg- og
anleggsverdikjeden. Ohmia Construction skal være markedsleder i Norge, med 25% markedsandel og
over 500 millioner kr i omsetning. På sikt er det en ambisjon å skalere virksomheten til Norden og
Europa.

Mulig nye satsinger nedstrøms
Næringsbygg – solkraft på tak
Eiendomssektoren møter stadig strengere krav fra både offentlig sektor og markedet om kutt i
klimautslipp og gjennomføring av andre miljøtiltak. Byggeiere ser en risiko ved å ikke ha fokus på
miljø og bærekraft, men de har begrenset kompetanse, ressurser og finansiell kapasitet til å
gjennomføre betydelige investeringer i miljøvennlige tiltak.
Det vil komme krav om «grønne bygg» for å oppnå gode finansieringsbetingelser. EUs taksonomi
setter kriterier for hva som kan defineres som en bærekraftig aktivitet for investeringsformål. Det
betyr at lån, forsikringer og investeringer tilknyttet «grå bygg» innebærer høy risiko og at «grønne
bygg» tilbys bedre betingelser. Fokus på bærekraft gjør byggeiere mer attraktive for kunder, de
tiltrekkes enklere av seriøse leverandører og gjør dem til mer attraktive arbeidsgivere.
Solkraft er den produksjonsteknologien som vokser raskest i verden. Kun 2,5 % av dagens tilgjengelig
takflater blant næringsbygg er benyttet til solcellepaneler. Dette er et umodent marked som gir
potensial til å ta en markedsledende posisjon gjennom sterk kompetanse på produkt og installasjon.
Finansiering av solcelleanlegg, spesielt på eksisterende bygg, har også lenge vært en hovedutfordring
for bransjen.
Det nye fornybarkonsernet ser et potensiale for å ta et umodent og hurtig voksende marked innen
utnyttelse av solenergi. Organisasjonen jobber med forretningsutvikling av et konsept som leverer
solenergi til eiendomssektoren, med en helhetlig håndtering av energiforvaltningen for å skape
fremtidens «Grønne Bygg». Kunden tilbys en helhetlig løsning for lokal produksjon av solenergi, uten
at kunden behøver å investere i paneler eller ha teknisk kunnskap selv. Det kan også være mulig å
levere andre tjenester som lagringsløsninger, ladeløsninger, optimalisering av energi- og effektbruk i
bygget, solprognoser for optimalisering av energibruk i bygget og fleksibilitetstjenester. Som en
helintegrert tjenesteleverandør vil dette også redusere antall kontaktpunkt for kunden på
leverandørsiden.

Industri – elektrifisering og energieffektivisering
Det er store potensialer for elektrifisering og energieffektivisering i prosessindustrien. Aktuelle
markeder i Norge kan være næringsmiddel, treforedlings – og papirindustri. I disse bransjene er det
over 130 store aktører med et forbruk på over 12,4 TWh termisk/år. Det er størst potensiale å hente
på de fabrikkene der det benyttes fossile energikilder i dag (antas at ca 40% av det ovennevnte
norske markedet benytter fossile kilder). Det er også store potensialer i Europa for elektrifisering,
eksempelvis anslås det at 95% av fabrikkene i Tyskland, UK og Italia benytter fossile kilder.
Viktige drivere både i det norske og europeiske markedet er å redusere CO2-utslippene vesentlig og
samtidig ha mulighet til betydelig energieffektivisering. For å utnytte dette potensialet, jobber
organisasjonen med forretningsutvikling av et konsept med en «energy-as-a-service»-modell. Dette
er en «abonnementsløsning» for varme/kjøling som inkluderer strøm, prosjektering, installasjon,
teknologi, drift og vedlikehold av energirelatert infrastruktur.

2.4 Mulige nye satsingsområder
Det nye fornybarkonsernet kan være en aktiv utvikler av industriskala produksjon av bærekraftige
energibærere med nordisk ambisjon, bygget på industriell posisjon i Trøndelag.
Hydrogen
Hydrogen er viktig for det grønne skiftet. EU har satt ambisiøse mål, og norske myndigheter har
anerkjent behovet for en hydrogenstrategi. Industrien ser også behovet for å redusere fotavtrykket.
Kostnadene for hydrogenproduksjon minker, med en estimert kostnadsreduksjon på 60% innen
2030. Økt CO2-avgift og andre virkemidler er viktig for omstilling til hydrogen.
En mulig ambisjon som utforskes er å etablere oss som en regional hydrogenaktør med gode
vekstmuligheter, som posisjonerer seg for muligheter nasjonalt/nordisk/nord-europeisk frem mot
2030. Hovedstrategien er å prioritere hydrogen til bruk i maritim og landbasert transport. I første
omgang er fokus på å sikre støtte fra Enova for å etablere et hydrogenknutepunkt på Hitra, for
deretter å kunne ekspandere virksomheten.
Biogass
Biogass er en moden teknologi, brukt kommersielt i stor skala i dag og har et enormt
markedspotensial ved å enkelt kunne erstatte naturgass. Biogass består av lik kjemisk
sammensetning som naturgass, og vil dermed kunne brukes til alle de samme formålene uten store
infrastrukturinvesteringer. For prosesser som ikke enkelt kan elektrifiseres direkte, er biogass ofte
den rimeligste og enkleste løsningen mot fornybarsamfunnet.
Markedet for biogass forventes å ha en årlig vekst på over 20% i Norge frem mot 2030. Den siste tids
geopolitiske hendelser og krigen i Ukraina har satt biogass ytterligere på dagsorden. EU kommisjonen
har målsatt et høyere mål for produksjonen av biomethan (oppgradert biogass) og ønsker å vokse
mer enn 11 ganger dagens produksjon i Europa innen 2030.
Det nye fornybarkonsernet vil ha en sterk posisjon i biogassmarkedet gjennom eierposten i
Scandinavian Biogas Fuels (SBF, hovedkontor i Stockholm). Konsernet er den største eieren i SBF,
med en andel på 12,2%. SBF eier verdens største produksjonsanlegg for flytende biogass drivstoff
(LBG) på Skogn, som TrønderEnergi har vært med å bygge opp. SBF er en stor regional og global aktør
innen biogass, med fem operasjonelle fabrikker og et betydelig vekstpotensial.

Grønne næringsarealer
God tilgang på fornybar energi og en konkurransedyktig kraftpris i vår region muliggjør større
industrietableringer, som gir fordelaktige ringvirkninger både for regionen og våre eierkommuner.
Det er også strategisk viktig for det nye fornybarkonsernet og TrønderEnergi å skape vekst i regionen
gjennom å øke bruken av fornybar energi.
Det nye fornybarkonsernet kan være en bidragsyter for å utvikle industriarealer i Midt-Norge, som gir
en bærekraftig industrivekst i regionen, skaper kraftetterspørsel og lokal verdiskapning hos
eierkommunene.
Støtte til gründermiljøet i regionen
Det pågår et arbeid for å bidra til etablering av et pre-såkornfond i Trondheim. Dette er et fond som
går inn tidlig i selskaper, og vil hjelpe med å styrke gründermiljøet i regionen. Etablering av et slik
fond vil skje med flere partnere i regionen.

2.5 Langsiktige utviklingsprosjekter
TrønderEnergi er involvert i flere langsiktige utviklingsprosjekter knyttet til fremtidens energimarked,
som vil bli videreført i det nye fornybarkonsernet. Ett av dem er prosjektet +CityxChange. Løsningene
i prosjektet skal bidra til at det blir mer lønnsomt å investere i fornybare energiløsninger. Fire
områder i Trondheim skal gjennom prosjektet utvikles slik at de i så stor grad som mulig skal være
selvforsynt med energi i fremtiden. Gjennom +CityxChange skal det testes og demonstreres løsninger
som bidrar til innovasjon, grønn næringsutvikling og bærekraftig utvikling. Løsningene utvikles og
testes sammen med 31 partnere (blant annet AtB, ABB, NTNU, Trondheim kommune, Kjeldsberg,
Statkraft og TrønderEnergi) i 10 europeiske land, alt fra store multinasjonale selskap til små
virksomheter, universitet og andre byer.
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Finansielle forhold

Fornybarkonsernet vil i første fase få en investeringskapasitet på mellom 15 og 20 milliarder kr, og
dette er kapital som allerede er sikret gjennom den avtalen som er inngått med HitecVision.
Kapitalen skaffes til veie gjennom egenkapitaltilførsel fra HitecVision og låneopptak, basert på at
fornybarkonsernet vil være tilnærmet gjeldfritt på oppstartstidspunktet.
Etter at den innledende kapitalbasen er ferdig investert, vil eierne av fornybarkonsernet (HitecVision
og det kommunale/KLP eide holdingselskapet TrønderEnergi Vekst Holding AS) avgjøre hvordan
videre finansiering skal foregå. Det er ikke lagt føringer på hvordan dette skal skje i den avtalen som
er fremforhandlet mellom partene. Hvordan den videre utvikling av fornybarkonsernet etter første
fase skal foregå, er dermed et spørsmål som krever enighet mellom partene på det tidspunktet. Det
er antatt at den første investeringsfasen vil ta omtrent 5 år, men dette er avhengig av mange forhold
og det kan ta både kortere og lengre tid.

Vedlegg 2

HitecVision – en ledende investor i energisektoren i Europa
ENERGIFOKUSERT SERIEENTREPRENØR

TO TANKER I HODET
Bakgrunn fra oljebransjen,
fremtiden i det grønne skiftet

35 års erfaring i krysningspunktet mellom
energi og finans

LEVERE VERDI TIL VÅRE
INVESTORER

NOK

6

Energispesialist

EUR

~18%

70
Milliarder under
forvaltning

aktive fond

~50 GLOBALE INSTITUSJONELLE
INVESTORER1
7%

5%

38%

Nord Amerika

28%

9%

21%

Europa

16%

Norden

9%
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18%

Australasia

7%

Midtøsten

6%

25%

Fond av fond

Forsikringsselskap

Offentlige pensjonskasser

Legater/stiftelser

Statlige investeringsfond

Family office

Note: 1) Fond VII investorer

årlig avkastning
siden 2002

Andre

STORT TEAM MED LANG
INDUSTRIERFARING

41

~3.2x
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>1.6mrd
tilbakebetalt kapital
siden 2018

FIRE KONTORER I EUROPE
Stavanger (HQ)

personer på investeringsteamet som
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kombinerer industriell og finansiell erfaring,
støttet av spesialfunksjoner som kreditt-team,
risk, bærekraft, compliance, mm.

61

Totalt ansatte

London
Milano
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Vedlegg 3: Struktur i utsatt oppgjør
Iht. Investeringsavtalen mellom TrønderEnergi AS ("TE"), senere TrønderEnergi Vekst Holding AS ("TE
Vekst Holding"), og HitecVision ("HV") skal det nye fornybarkonsernet ("Fornybarkonsernet") være 50/50
eid av HV og TE Vekst Holding fra starten. Det skal deretter skytes inn verdier i Fornybarkonsernet i
størrelsesorden NOK 7,5 milliarder, hvorav HV skal skyte inn NOK 1,5 milliarder i kontanter og TE Vekst
Holding skal skyte inn aksjer og eiendeler verdsatt til omtrent NOK 6 milliarder. HV skal i tillegg bidra med
ytterligere NOK 4,5 milliarder ved fremtidige kapitalbehov i Fornybarkonsernet. For å kompensere for skjevt
bidrag i innskuddene i Fornybarkonsernet fra start (20 % av verdien fra HV og 80 % fra TE Vekst Holding),
fastsetter Investeringsavtalen at det skal etableres en selgerkreditt (såkalt Vendor Loan Note) mellom HV
og TE Vekst Holding.
Selgerkreditten mot HV gjøres opp løpende i tilknytning til fremtidige kapitalinnskudd i Fornybarkonsernet.
Intensjonen er at TE Vekst Holding og HV skal opprettholde sine 50% eierandeler ved fremtidige emisjoner
i Fornybarkonsernet, med mindre emisjonen gjennomføres som rettet emisjon mot én av aksjonærene.
Dette oppnås ved at HV skyter inn tegningsbeløpet for både TE Vekst Holding og HV, og at innskudd på
vegne av førstnevnte blir motregnet mot utestående hovedstol og renter under selgerkreditten. Formålet
med dette arrangementet er at HV kan bidra med kapital på slike tidspunkter i fremtiden der kapitalen kan
sysselsettes til nye investeringer, samtidig som man oppnår betydelig grad av sikkerhet for at kapitalen fra
HV faktisk er tilgjengelig for Fornybarkonsernet samt at partenes interesser i Fornybarkonsernet er
samsvarende fra første dag. Ved fremtidige kapitalinnskudd vil det ikke være behov for verdsettelser av
Fornybarkonsernet, og TE Vekst Holding vil kunne delta i emisjoner og forsvare sin 50% eierandel i en
betydelig tidsperiode uten at eierne i TE Vekst Holding vil måtte bidra med ny kapital.
Den avtalte varigheten på selgerkreditten er 5 år regnet fra tidspunktet for gjennomføring av investeringen,
med mulighet for forlengelser dersom Fornybarkonsernets kapitalbehov er lavere enn antatt i den første
femårsperioden. Avtalt varighet på nedbetaling/investeringsprogram ivaretar behovet for en hensiktsmessig
balanse mellom ønske om et høyt tempo på innskudd av kapital og investeringer i Fornybarkonsernet, og
samtidige behov for å sikre grundige og gode investeringsprosesser.
Dersom HV eller TE Vekst Holding avstår fra å delta i emisjoner, vil det selskapet som avstår utvannes til
rabatt. I selgerkredittperioden vil en part, ved investeringer som ligger innenfor kjernevirksomhet og
forhåndsavtalte investeringskriterier, måtte velge mellom å delta i egenkapitalfinansieringen eller bli
utvannet med betydelig rabatt. Selgerkreditten forrentes med stigende rentesats etter de første to årene for
å skape et insentiv for HV til rimelig fremdrift i egenkapitalinvesteringene i Fornybarkonsernet.
Selgerkreditten er sikret med pant i samtlige av HVs aksjer i Fornybarkonsernet, dvs. 50% av den totale
aksjebeholdningen i Fornybarkonsernet. Dette gir en betydelig buffer mot verdifall i aksjene i
Fornybarkonsernet.
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Vedlegg 4: Garantier og skadesløsholdelser i Investeringsavtalen
Som et grunnlag for gjennomføring av Investeringsavtalen mellom TrønderEnergi Vekst Holding AS ("TE
Vekst Holding") og HitecVision ("HV"), avgir TE Vekst Holding visse garantier/forsikringer til fordel for HV
knyttet til de eiendeler som overføres fra TrønderEnergi AS ("TE") til det nye fornybarkonsernet
("Fornybarkonsernet"). Omfanget av garantiene/forsikringene avgitt til HV anses som markedsmessig sett
opp mot tilsvarende transaksjoner.
I tillegg til de alminnelige garantiene/forsikringene knyttet til egenskaper ved den overdratte virksomheten
(gyldigheten av sentrale avtaler med tredjeparter, etterlevelse av offentlige krav etc.), avgis det visse
særskilte skadesløsholdelser i relasjon til identifiserte risikoforhold ved Fornybarkonsernets virksomhet. For
skadesløsholdelser gjelder det ingen beløpsmessige eller tidsmessige begrensninger og det kan særskilt
nevnes at slik skadesløsholdelse er gitt i tilknytning til økonomisk tap som oppstår som følge av Fosendommen i Høyesterett. Følger saken eventuelt får for vindkraftindustrien generelt omfattes ikke av
skadesløsholdelsen, bare de direkte virkningene for Fornybarkonsernets eierandeler i Storheia og Roan
vindkraftverk.
Eventuelle krav knyttet til garantier/forsikringer eller skadesløsholdelser kan som utgangspunkt motregnes
mot selgerkreditten beskrevet i vedlegg 3. Det er således begrenset risiko for at TE Vekst Holding kommer
i ansvar som det ikke finnes dekning for innenfor selskapets egne midler.
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Vedlegg 5: Selskapsstrukturen i TrønderEnergi og Fornybarkonsernet etter utskillelsen
Figuren under er et forenklet kart som viser strukturen etter gjennomføring investering med tilknyttet
reorganisering:

Figuren under viser mer detaljert de selskaper som inngår i Fornybarkonsernet-gruppen:
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Vedlegg 6 – Oversikt over aksjonærer i TrønderEnergi Vekst Holding AS på etableringstidspunktet
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Vedlegg 7: Overordnet beskrivelse av innholdet i sentrale avtaler
1.

Oversikt

For sikre forutberegnelighet for TrønderEnergi AS ("TE"), eierkommunene og KLP ("TE Eierne"),
TrønderEnergi Kraft AS ("TEK") og det nye fornybarkonsernet ("Fornybarkonsernet") både under
gjennomføring av konsernsplitten, av investeringen fra TE og HitecVision ("HV") i Fornybarkonsernet, og i
den etterfølgende periode, etableres det en rekke avtaler mellom de involverte partene:
Sentrale avtaler og andre vesentlige dokumenter relatert til gjennomføring av TEs og HVs investering i
Fornybarkonsernet:
(a)

Investeringsavtale med HV.

(b)

HV selgerkreditt og tilhørende aksjepant.

(c)

Fisjonsplaner, justeringsavtaler og tilhørende dokumenter som utarbeides ved splitt av TEkonsernet og opprettelse av ny struktur.

(d)

Overgangsavtale som sikrer en ryddig overføring og videreføring av den operasjonelle
virksomheten fra TE til Fornybarkonsernet.

Avtaler og andre vesentlige dokumenter relatert til felles eierskap i Fornybarkonsernet og TrønderEnergi
Vekst Holding AS ("TE Vekst Holding"):
(e)

Fornybarkonsernet Aksjonæravtale.

(f)

Forretningsplanen, investeringskriterier og finansieringsplanen for Fornybarkonsernet.

(g)

TE Vekst Holding Aksjonæravtale.

(h)

TrønderEnergi Kraft Holding AS ("TEK Holding") Aksjonæravtale.

(i)

TEK Aksjonæravtale.

Avtaler relatert til splitten av nåværende TEK i to selskaper, hhv. vanneiendelene og driftsorganisasjonen:
(j)

Langsiktig drifts- og vedlikeholdsavtale mellom TEK og Fornybarkonsernet ("LTSA").

(k)

Energiforvaltningsavtale mellom TEK og Fornybarkonsernet.

(l)

Overordnet samarbeidsavtale mellom TE, TEK og Fornybarkonsernet.

Investeringsavtalen med HV (punkt (a) ble signert 16. mars 2022. Avtalene i punkter b, e-l forventes signert
på tidspunktet når investeringen skal gjennomføres, mens de resterende avtalene i listen signeres etter
hvert som transaksjonshandlingene som disse avtalene dekker finner sted.

2.

Kort beskrivelse av sentrale avtaler

2.1
Investeringsavtale med HV
Investeringsavtalen med HV regulerer TE Vekst Holdings og HVs rettigheter og forpliktelser knyttet til den
forestående investeringen i Fornybarkonsernet. I henhold til avtalen skal det skje en substansiell
verditilførsel til Fornybarkonsernet ved at TE Vekst Holding skyter inn eksisterende virksomhet (bortsett fra
aksjene i Tensio, majoritetsposten i TEK/TEK Holding og enkelte ansatte) og HV skyter inn
kontanter/investeringskapital. Fra start er Fornybarkonsernet 50/50 eid av HV og TE Vekst Holding. I
forbindelse med transaksjonene som gjennomføres for å effektuere investeringen, fisjoneres 50% av
aksjene i Fornybarkonsernet fra TE til TE Vekst Holding. Samtidig overtar TE Vekst Holding TEs posisjon
under Investeringsavtalen.
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I emisjonen skal det skytes inn verdier i Fornybarkonsernet i størrelsesorden NOK 7,5 milliarder, hvorav HV
skal skyte inn NOK 1,5 milliarder i kontanter og TrønderEnergi Vekst Holding skal skyte inn aksjer og
eiendeler verdsatt til omtrent NOK 6 milliarder. Modell for formell gjennomføring av innskuddene er
omforent.
For å kompensere for skjevt bidrag i innskuddene i Fornybarkonsernet (20 % av verdien fra HV og 80 % fra
TrønderEnergi Vekst Holding), fastsetter Investeringsavtalen at det skal etableres en selgerkreditt (såkalt
Vendor Loan Note) mellom HV og TE Vekst Holding. Vilkårene i selve selgerkreditten og det utsatte
oppgjøret er nærmere beskrevet i vedlegg 3 til notatet.
At det innledende kontantinnskuddet fra HV er avtalt til et substansielt beløp (NOK 1,5 milliarder), er et
risikoreduserende element for TE Vekst Holding, både mht. å sikre HVs dedikasjon til prosjektet og å sikre
ytterligere egenkapitaltilførsler med tilhørende vekstmuligheter for Fornybarkonsernet.
De viktigste vilkårene i Investeringsavtalen er:
(a) En rekke betingelser som må være oppfylt for at avtalen skal kunne gjennomføres. Disse
betingelsene knytter seg primært til samtykker fra generalforsamlingen i TE, samtykke fra særskilt
definerte kontraktsparter, og samtykke fra offentlige myndigheter. Videre er det en betingelse for at
HV skal være forpliktet til å gjennomføre avtalen at det etter signering av avtalen og frem til endelig
beslutning i TEs generalforsamling ikke finner sted vesentlig negative hendelser i makroøkonomien
som med sannsynlighet vil gi en vesentlig verdireduksjon for Fornybarkonsernet.
(b) Det er en rekke begrensninger for TEs opptreden i perioden mellom signering og gjennomføring av
Investeringsavtalen. I denne perioden driver TE i prinsippet Fornybarkonsernet for TE og HVs felles
regning og risiko. Bestemmelsene er lagt opp slik at TE ikke skal være forhindret fra å drive ordinær
forretningsvirksomhet og de handlingene og transaksjonene som TE fra før har planlagt
gjennomført i perioden mellom signering og gjennomføring av Investeringsavtalen.
(c) Garantier/forsikringer og skadesløsholdelser som TrønderEnergi Vekst Holding avgir til fordel for
HV og som er knyttet til de eiendeler som overføres fra TE til Fornybarkonsernet. Disse er nærmere
beskrevet i vedlegg 4 til notatet.

2.2
HV selgerkreditt (Vendor Loan Note)
Selgerkreditten mot HV og dets vilkår er nærmere beskrevet i vedlegg 3 til notatet.

2.3
Fornybarkonsernet Aksjonæravtale
Fornybarkonsernet Aksjonæravtale vil inngås mellom TE Vekst Holding og HV, fra start som 50/50 eiere i
Fornybarkonsernet. Aksjonæravtalen er langt på vei utformet i tråd med standard reguleringer for
tilsvarende joint ventures. En viktig grunnpremiss for samarbeidet er at Fornybarkonsernets
forretningskontor, herunder et minimum av administrasjon og ledelse, skal ligge i Trondheim så lenge TE
Vekst Holding har minst 20 % eierandel.
TE Vekst Holding og HV er sikret én styreplass i Fornybarkonsernet per 20 % eierandel de har i selskapet.
Det vil dermed fra start være 2 styremedlemmer fra hver av TE Vekst Holding og HV. I tillegg vil
Fornybarkonsernet ha over 200 ansatte, og mest sannsynlig ingen bedriftsforsamling, noe som gir de
ansatte rett til å utpeke 3 styremedlemmer (eller 2 styremedlemmer og 2 observatører). Styreleder velges
av styret og skal ikke ha dobbeltstemme ved stemmelikhet.
I generalforsamlingen har hver av aksjonærene stemmerett etter eierandel, i tråd med aksjelovens
prinsipper. Selv om eierandelen skulle synke under 50%, vil både TE Vekst Holding og HV nyte godt av
vetorettigheter knyttet til en rekke viktige beslutninger i Fornybarkonsernet. Dette gjelder blant annet
endringer i kapitalstrukturen, endringer i forretningsplanen, og gjennomføring av vesentlige investeringer
og salg av aksjer i TEK mv. Disse rettighetene kan utøves etter krav om generalforsamlingsbehandling av
et styrevedtak som ønskes omgjort. Motsatt vil TrønderEnergi Vekst Holding og HV etter aksjonæravtalen
kunne være forpliktet til å stemme for visse typer forslag som fremmes i Fornybarkonsernets
generalforsamling. Dette gjelder beslutninger vedrørende egenkapital og investeringer så langt (i)
investeringen er anbefalt av Fornybarkonsernets daglige leder, (ii) selgerkreditten mot HV er utestående,
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(iii) investeringen er innenfor investeringskriterier avtalt mellom TE Vekst Holding og HV i forretningsplanen,
og (iv) en av aksjonærene krever at slik investering med tilhørende egenkapitalfinansiering gjennomføres.
Den avtalte sanksjonen ved brudd på aksjonæravtalen er en rett til å kjøpe ut misligholdende part til
markedsverdi med betydelig rabatt.
Hver av partene kan nekte den annen part å selge sine aksjer i Fornybarkonsernet så lenge det er
utestående beløp under selgerkreditten. Etter at selgerkreditten er gjort opp gjelder ordinære krav til
styresamtykke og en tilbudsrett på aksjer som skal selges. Tanken er at det skal være stor frihet for begge
parter til å selge aksjer i Fornybarkonsernet. Styret vil bare i sjeldne anledninger kunne nekte å godkjenne
et aksjesalg.
Aksjonæravtalen må ses i tilknytning til forretningsplanen, investeringskriterier og finansieringsplan
utarbeidet i samarbeid mellom partene, som beskrevet umiddelbart under.

2.4
Forretningsplanen for Fornybarkonsernet
Partene har blitt enige om en forretningsplan som skal dekke Fornybarkonsernets virksomhet og
investeringer i fasen når det er utestående beløp under selgerkreditten. Finansieringsplanen baseres på
forventede egenkapitalinnskudd i selskapet tilsvarende to ganger selgerkredittbeløpet.
Forretningsplanen blir et helt sentralt styringsdokument for samarbeidet mellom TE Vekst Holding og HV
etter den planlagte transaksjonen. Forretningsplanen angir hvilke forretningsområder selskapet skal
investere i, hvilke krav som skal stilles til avkastning fra investeringer, forventet investeringstakt, kapitalkrav
og gjeldsgrad ved forventet utvikling av Fornybarkonsernet.
Aksjonæravtalen uttrykker en felles intensjon om å fortsette å utvikle selskapet også etter at gjenstående
beløp under selgerkreditten er gjort opp, gjennom gjeldsfinansiering og eventuelt gjennom ny egenkapital.
Utover dette legger avtaleverket ikke bindinger på Fornybarkonsernets videre kapitalisering etter den
innledende fasen.

2.5
TE Vekst Holding Aksjonæravtale
Aksjonæravtalen for TE Vekst Holding regulerer forholdet innad mellom TE og den enkelte TE Eier som
aksjonærer i TE Vekst Holding. TE vil i den innledende fasen ha kontroll over TE Vekst Holding gjennom
aksjemajoritet. Det er således TE som utpeker styret i TE Vekst Holding og som kontrollerer
generalforsamlingen. Det er videre tenkt at administrasjonen i TE vil fungere som administrasjon også i TE
Vekst Holding.
Eierkommunene kan fritt overdra sine aksjer i TE Vekst Holding. Øvrige aksjonærer har forkjøpsrett ved
overdragelse av aksjer. For øvrig gjelder medsalgsrett dersom mer enn 50% av aksjene i TE Vekst Holding
skifter hender.
Utover det ovennevnte tas det sikte på en enklest mulig regulering av aksjonærforholdet i TE Vekst Holding,
med standard reguleringer knyttet til aksjonærenes rett til informasjon, konfidensialitet og krav om
armlengdes avstand ved nærståendetransaksjoner.

2.6
TEK Aksjonæravtale og TEK Holding Aksjonæravtale
Etter Investeringen og den tilknyttede restruktureringen av TE-konsernet vil TEK forbli eier av til sammen
11 vannkraftverk, 75 % av andelene i Driva Kraftverk DA og 35 % av andelene i Kraftverkene i Orkla DA, i
tillegg til å ha en egen driftsorganisasjon. TEK vil være eid 90,01% av TEK Holding AS og 9,99% av
Fornybarkonsernet. TEK Holding vil igjen være 90,01% eid av TE og 9,99% eid av Fornybarkonsernet.
Fornybarkonsernets samlede, direkte og indirekte eierandel i TEK er dermed 18,98%, fordelt på to nivåer
av eierskap for å sikre at TE fortsatt kan utnytte konsernbidrag fra TEK.
Fra TEs ståsted har aksjonæravtalene for TEK og TEK Holding i hovedsak ett formål; å gi TE en rett til å
kjøpe tilbake Fornybarkonsernets aksjer i selskapene under visse omstendigheter. Tilbakekjøpsretten
inntrer dersom Fornybarkonsernet ønsker å avhende aksjene i TEK og TEK Holding og ellers 30 år etter
gjennomføringen av investeringen. Tilbakekjøp skal skje til markedsverdi.
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2.7
Langsiktig drifts- og vedlikeholdsavtale mellom Fornybarkonsernet og TEK
Langsiktig drifts- og vedlikeholdsavtale mellom Fornybarkonsernet og TEK skal regulere
Fornybarkonsernets leveranse av drifts- og vedlikeholdstjenester til kraftverk som eies og/eller driftes av
TEK. TEK skal beholde kommersiell rådighet og driftsansvaret over vannkraftverkene og skal forvalte denne
rådigheten og ansvaret med ca 20 personer i egen organisasjon.
De viktigste vilkårene i avtalen er:
a) Avtalen vil i utgangspunktet ha varighet på 15 år. Adgangen til førtidig terminering av driftsavtalen
er snever og begrenser seg generelt til tilfeller hvor forutsetningene for leveranse og/eller mottak
av tjenestene er vesentlig endret.
b) Ved terminering av avtalen er det foreslått en rett og en forpliktelse for TEK til å ta tilbake ansatte
som har blitt overført til Fornybarkonsernet og som har sitt hovedsakelige virke tilknyttet
vannkraftvirksomheten. Tanken er at de ansatte skal ha samme rettigheter som ved en
virksomhetsoverdragelse.
c) Vederlaget for tjenestene som leveres av Fornybarkonsernet til TEK vil være basert på
kostnadsdekning.
d) Eventuelt erstatningsansvar for Fornybarkonsernet under avtalen skal være begrenset til tilfeller av
grov uaktsomhet på ledelsesnivå.
Det er visse faktorer i driftsavtalen som ikke er endelig avklart på tidspunkt for dette notatet.
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Vedlegg 8: Stegene i splitten av TrønderEnergi-konsernet gjennomføring av transaksjonen med
HitecVision

Selve splitten av TrønderEnergi-konsernet og den etterfølgende transaksjonen med HitecVision er tenkt
gjennomført på følgende måte:
1. TrønderEnergi og HitecVision stifter et nytt aksjeselskap (morselskapet i det nye
fornybarkonsernet) – dette steget vil i prinsippet kunne skje umiddelbart etter beslutning i
generalforsamling i TrønderEnergi ultimo juni, selv om overføringen av virksomhet og kapital til det
nye fornybarkonsernet må utstå inntil skrittene beskrevet nedenfor er gjennomført.
2. TrønderEnergi Kraft AS fisjoneres (deles) i to, med utskillelse av driftsorganisasjonen fra
vannkrafteiendelene – denne delingen vil kunne gjennomføres etter seks ukers lovpålagt
kreditorfrist, i prinsippet rundt 1. september.
3. TrønderEnergi AS fisjoneres (deles) i to, slik at alt som skal inn i det nye fornybarkonsernet skilles
ut og overføres til TrønderEnergi Vekst Holding AS som overtakende selskap. Etter fisjonen vil
eierkommunene og KLP eie 100% av aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS – for denne
delingen gjelder samme kreditorfrist som over og sannsynlig gjennomføring er rundt 1. september
2022.
4. Eierne i TrønderEnergi AS gjør en kapitalforhøyelse i TrønderEnergi AS, hvor TrønderEnergi AS
blir tilført 51% av aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS (forholdsmessig fra hver av de
kommunale eierne og KLP) som vederlag for kapitalforhøyelsen. Dette medfører at eierne i
TrønderEnergi AS blir sittende som eiere av 49% av TrønderEnergi Vekst Holding AS som vist i
vedlegg 5 – med dette er reorganisering av TrønderEnergi-konsernet gjennomført og eierskapet i
TrønderEnergi Vekst Holding AS er etablert som planlagt, og dermed er det tilrettelagt for
HitecVisions investering.
5. Siste steg er at TrønderEnergi Vekst Holding AS og HitecVision overfører virksomhet og kapital til
det nye fornybarkonsernet (i praksis til det felleseide morselskapet som ble etablert i steg 1 over),
hvoretter det nye fornybarkonsernet vil være formelt etablert og oppkapitalisert – forventet
gjennomføring er rundt 1. september 2022.
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Saksopplysninger
Oppdal kommune har å løse ut opsjon for Helseplattformen den 24.06.2021. Oppdal kommune har
gjennom forberedelser fremmet forslag om å tilslutte oss Helseplattformen med oppstart 24.2 2024.
Det forutsettes at arbeidet med innføringen starter opp i god tid før oppstart. Prosjektgruppa har
utarbeidet et styringsdokument for dette forarbeidet.
Styringsdokumentet er utarbeidet av kommunens prosjektgruppe. Dokumentet tar blant annet for seg
mål for innføringen, organisering av prosjektet, kommunikasjon, risiko, tidsplan og økonomi.
Styringsdokumentet er utarbeidet på grunnlag av en mal for alle kommuner som skal innføre
Helseplattformen. Den er tilpasset lokale forhold i Oppdal.
Avropsavtale signeres før forprosjekt starter august 2022
Dersom kommunestyret ikke ønsker å tiltre Helseplattformen må dette meddeles senest 13 måneder
før hovedprosjektet starter som er i januar 2023. Dette for å gi kommunestyret tilstrekkelig
kunnskapsgrunnlag for å kunne ta stilling til om Oppdal kommune skal tiltre Helseplattformen.
Folkehelsevurdering
Gevinstene ved å ta i bruk Helseplattformen vurderes som store. Løsningen har potensiale til å
realisere forventningene til det nasjonale målbildet “En innbygger -en journal”. Det er forventet at
løsningen vil underbygge økt pasientsikkerhet, legge til rette for et mer koordinert tjenestetilbud, gi
helsepersonell enklere tilgang til samtidig informasjon, gi helsepersonell nødvendig prosess- og
beslutningsstøtte, og gi bedre verktøy for involvering og samhandling med pasienter og innbyggere.
Vurdering
I et så omfattende prosjekt som Helseplattformen, er det nødvendig å ha en plan for arbeidet.
Planen viser hvordan administrasjonen har tenkt å arbeide og hvordan rapportering til

Styringsgruppe og prosjekteier (Kommunestyret) skal gjennomføres.
Gjennom arbeidet så langt med Helseplattformen, får vi forsterket oppfatningen av at
Helseplattformen vil bidra til at vi i Oppdal kan gi bedre tjenester og effektivisere måten vi jobber
på. For innbyggerne vil Helseplattformen gi bedre oversikt over egen helse og forenkle dialogen
med helsevesenet.
Styringsdokumentet er et arbeidsverktøy som skal sikre tilstrekkelig involvering fra brukere og ansatte.
Styringsdokumentet skal sikre systematisk arbeid med Helseplattformen sine utarbeidede
arbeidspakker for innføring før produksjonssetting.
I løpet av august/september 2022 vil kommunestyret få framlagt en sak om Tjenesteavtale.
Kommunestyret må ta stilling til om kommunen skal signere Tjenesteavtale med Helseplattformen og
gå inn i hovedprosjektet. Det er først da kommunen forplikter seg økonomisk til å ta sin andel av
kostnader ved innføringsarbeid og kjøp av journalløsningen.

Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret tar styringsdokument for innføring av Helseplattformen i Oppdal kommune til
orientering.
Kommunedirektøren gis myndighet til å signere avropsavtale med Helseplattformen høsten 2022.
Kommunedirektøren vil legge frem sak for kommunestyret i desember 2022 med en ny oppdatering på
status i arbeidet i forprosjektet.
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Innledning
Dette dokumentet er utarbeidet av Helseplattformen AS og Regional arbeidsgruppe (RAG), og vil benyttes
av alle kommunene i Midt-Norge som skal innføre Helseplattformen. Kommunen må selv tilpasse innholdet
slik at det er i tråd med kommunens planer og prosesser. Dette dokumentet har blant annet hentet innspill
fra Digitaliseringsdirektoratets nettside prosjektveiviseren.no. For de kommunene som ikke har opprettet
egen gjennomføringsmetode for prosjektgjennomføring, anbefales bruk av metodikken og maler som
beskrives i Prosjektveiviseren, og er tilpasset offentlig organisasjoner.
Tilpasning av dokumentet gjøres av prosjektleder og prosjekteier fra respektive kommuner, og beskriver den
overordnende styringen for det lokale innføringsprosjektet i kommunen.
Dette dokumentet er kontrakten mellom prosjekteier og prosjektleder. Den skal gi en oversikt over mål,
hvordan og når disse målene skal oppnås. Dette gjøres ved å beskrive de viktigste leveransene, aktivitetene
og ressursene. I tillegg vil dokumentet beskrive samspillet i prosjektet mellom kommune og
Helseplattformen AS under innføringen av Helseplattformen.
Følgende prinsipper er lagt til grunn for behovet av dette dokumentet:
1. Gi økt forståelse for prosjektet
2. Sikre eierskap i virksomheten
3. Beskrive hvordan og når målene skal nås
4. Gi en felles forståelse for gevinster, leveranser og rammer
5. Gi en oversikt over risiko og muligheter som kan påvirke prosjektet
6. Bidra til å realisere prosjektets forventninger
I dokumentet vil det vises til vedlegg og arbeidspakker som vil bli tilgjengelig på Helseplattformen sitt
kommunale Sharepoint område når disse er ferdigstilt. Det vil også vises til linker i dokumentet som dere
skal ha tilgang til. Gi beskjed til prosjektteamet i Helseplattformen AS om dere ikke får tilgang.
Målgruppen for dokumentet er prosjekteier, styringsgruppe, prosjektleder, prosjektgruppe og andre som er
berørt av prosjektet.

1.1

Bakgrunn
Arbeidet med Helseplattformen strekker seg tilbake til 2012, da styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok å
anskaffe nytt journalsystem, samtidig som man involverte Trondheim kommune i dette arbeidet med tanke
på en felles løsning.
Helseplattformen er en felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i regionen Midt-Norge;
helseforetak, kommuner, fastleger og private aktører. Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge
utprøvingsregion for det nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal». Innføringen av Helseplattformen
er et banebrytende arbeid som vil berøre alle innbyggere i Midt-Norge, og det setter store krav til
samhandling og endringsvilje.
▪
▪

▪
▪

Forut for innføringsarbeidet ligger en omfattende anskaffelsesprosess der helsepersonell fra sykehus
og kommuner i regionen har deltatt i å utforme krav til løsning og evaluering av tilbud fra leverandørene
som deltok i konkurransen.
Valgt leverandør er Epic Systems. Deres teknologi tilpasses den midt-norske helsetjenestens krav og
behov gjennom et felles innføringsprosjekt og en faglig beslutningsstruktur der helsepersonell,
administrativt personell og IT-teknisk personell fra kommuner, sykehus og fastleger fra hele regionen
deltar.
o Systemet skal gi støtte til dokumentasjon, arbeidsprosesser og pasientadministrasjon.
o En ny pasientportal, som har fått navnet HelsaMi, er også en del av løsningen
Helseplattformen berører 720 000 innbyggere og 40 000 ansatte i kommuner, i sykehus og i det private.
Alle kommunene i Midt-Norge skrev i 2017 under en tiltredelseserklæring og har dermed opsjon på å ta
i bruk løsningen og dermed bli aksjonær i Helseplattformen AS.

Det nasjonale målbildet “En innbygger -en journal” konkluderer med at en felles nasjonal løsning for klinisk
dokumentasjon, pressestøtte, og pasient og brukeradministrasjon er målbildet for den samlede nasjonale
utviklingen for helse- og omsorgssektoren. For kommunene i Midt-Norge skal dette målbildet realiseres
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gjennom anskaffelsen av en regional felles løsning, Helseplattformen. Kommunestyret i Oppdal vedtok den
24.6.2021 å innføre Helseplattformen.

2
2.1

Mål og omfang
Effekter og gevinster
Helseplattformen sitt hovedmål er å gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer
brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og
mer effektiv måte.
Gjennom anskaffelsesprosessen og i arbeidet med krav til løsningen har effektmålene for Helseplattformen
vært retningsgivende for valg av løsning. Etter kontraktsinngåelse med leverandør, utarbeidet
kommunehelsetjenesten åtte strategiske gevinstområder hvor det skal tilknyttes gevinstmål. Gevinster
defineres her som ønskede målbare forbedringer. For beskrivelse av de ulike gevinstområdene henvises
det til arbeidspakke gevinstrealisering.

Figur 1 – De åtte strategiske gevinstområdene
For at kommunen skal kunne arbeide aktivt med gevinstrealisering har Helseplattformen utarbeidet en
håndbok, en utvalgsliste samt en gevinstrealiseringsplan. Disse er nærmere beskrevet i arbeidspakken for
gevinstarbeid. I utvalgslisten vil kommunen kunne gjenbruke måleindikatorer fra første produksjonssetting
eller velge seg egne indikatorer og gevinstmål tilpasset lokale behov og strategiske føringer.
Gevinstrealiseringsplanen vil følges opp i alle prosjektets faser.
Følgende 8 strategiske gevinstområder er definert for Helseplattformen:
Prioriterte områder
Beskrivelse av områdene
Brukervennlighet
Legemiddelhåndtering

Innbyggerinvolvering

Medarbeidere i kommunal helsetjeneste skal oppleve bedre kvalitet,
beslutningsstøtte og enklere tilgang til helseopplysninger.
Medarbeidere og pasienter skal oppleve økt pasientsikkerheten og bedre
kvaliteten på legemiddelhåndtering gjennom samstemt liste i sanntid og
beslutningstøtte i forskrivning.
Innbyggerportalen skal gi pasienten lettere tilgang til egne helseopplysninger,
økt mulighet til å registrere egne opplysninger og kommunisere med
helsetjenestene.
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Logistikk
Digital hjemmeoppfølging
Samhandling
Styringsinformasjon
(Avansert bruk av
data)
Forskning
(Avansert bruk av
data)

2.2

Standardisering, informasjonsdeling og enklere tilgang til helseopplysninger
skal gi medarbeidere i kommunehelsetjenesten mer tid til pasientbehandling.
Flere pasienter skal gjennom innbyggerportalen få oppfølging hjemme
gjennom økt bruk av videokonsultasjon informasjon og distribuert opplæring,
egenregistrering og fjern-monitorering.
Økt kvalitet på samhandling i, og mellom primær- og spesialisthelsetjenestene.
Bedre tilpasset styringsinformasjon til tjenesteutvikling og prioritering av
ressurser
Økt forskningsaktivitet i primærhelsetjenesten og mulighet for sammenligning
av data på tvers av kommuner til forskningsprosjekter.

Resultatmål
Hva er det overordnede resultatet?
Det overordnede målet er å ta i bruk Helseplattformen til planlagt dato.
At Oppdal kommune har gjennomført alle kontraktsfestede aktiviteter innenfor opplæring, test, migrering,
integrering og forberedelse og er klar for produksjonssetting dato dvs.: 24.2.2024
• Helseplattformen er tilgjengelig på alle maskiner som benyttes i helsetjenesten i Oppdal kommune
• 100 % av alle superbrukere har fått opplæring i Helseplattformen
• 100 % av alle sluttbrukere som skal ta i bruk Helseplattformen har fått opplæring innen
produksjonssetting

2.3

Gevinstrealisering

Gevinst
Journalkvalitet
Journalkvalitet
Journalkvalitet
Journalkvalitet
Tilgjengelig journalinfo
Tilgjengelig arbeidsplan
Felles plattform for digital
samhandling
Økt brukervennlighet
Økt brukervennlighet
Økt datasikkerhet
Økt pasientsikkerhet
Økt pasientsikkerhet
Tidsbesparende
Tilgjengelig pasientinfo
Prosess støtte
Tilgjengelig valide data
Redusert sårbarhet

Gevinsttype

Hvem får direkte
nytte av gevinsten?

Kvalitativ gevinst
Kvalitativ gevinst
Kvalitativ gevinst
Kvalitativ gevinst
Effektivitet
Effektivitet

Annen
Kvalitativ gevinst
Kvalitativ gevinst
Kvalitativ gevinst
Kvalitativ gevinst
Direkte budsjett
Styringsinformasjon gevinst
Direkte budsjett
Logistikk
gevinst
Innbyggerinvolvering Brukervennlighet
Samhandling
Kvalitativ gevinst
Styringsinformasjon Responstid
Samhandling
Kvalitativ gevinst

Strategisk gevinst
Digital
hjemmeoppfølging
Samhandling
Samhandling
Innbyggerinvolvering
Logistikk
Logistikk
Samhandling
Innbyggerinvolvering
Logistikk
Logistikk
Logistikk
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Når?

Når skal det
måles ?

Hjemmetjenestene
Helse og familie
OHS
Brukere / pasienter
Hjemmetjenestene
Hjemmetjenestene

vår 2024
vår 2024
vår 2024
vår 2024
vår 2024
vår 2024

høst 2024
høst 2024
høst 2024
vår 2025
vår 2025
vår 2025

Alle helseenheter
Brukere / pasienter
Alle helseenheter
Brukere / pasienter
Brukere / pasienter

vår 2024
vår 2024
vår 2024
vår 2024
vår 2024

høst 2024
vår 2025
vår 2025
høst 2024
høst 2024

Alle helseenheter

vår 2024

høst 2024

Alle helseenheter
Brukere / pasienter
Alle helseenheter
Andre
Alle helseenheter

vår 2024
vår 2024
vår 2024
vår 2024
vår 2024

høst 2025
vår 2025
vår 2025
høst 2024
vår 2025

3

Organisering, roller og ansvar
Beskriv hvordan prosjektet er organisert og hvilke roller som må etableres for å sikre hensiktsmessig styring
og rolle- og ansvarsfordeling i prosjektet.
Innføringsprosjektet i Oppdal kommune er en del av det helhetlige prosjektet som gjennomføres i MidtNorge i forbindelse med innføring av Helseplattformen.

Figuren viser en oversikt over involverte parter i bygging og innføring av Helseplattformen
3.1

Organisasjonsstruktur mellom kommune og Helseplattformen AS
Helseplattformen AS har egen innføringsleder og prosjektstøtte som har ansvar for innføring av
Helseplattformen i kommunene i både Trøndelag og Møre- og Romsdal (produksjonssetting nov. -22 og
mai -23). Aktiviteter som går på faglig og teknisk forberedelse og tilpasning foregår gjennom samarbeid
mellom de ulike delprosjekt i Helseplattformen AS og lokale fagpersoner i kommunene. Helseplattformen
AS sin innføringsleder gis ansvar, myndighet og ressurser til å gjennomføre prosjektet mens Oppdal
kommune prosjektleder er ansvarlig for bistand i prosjektet. Kommunen bør opprette en styringsgruppe som
vil være prosjektets høyeste organ med ansvar for å styre og følge opp prosjektet på et overordnet nivå.
Styringsgruppen må representere både forretnings- bruker- og leverandørinteressene på en tilstrekkelig
måte. Styringsgruppen må ha myndighet til å ta beslutninger ut over prosjektleders mandat.
Helseplattformens AS innføringsprosjekt er organisert slik:
Prosjekteier innføring Helseplattformen AS
Øyvind Høyland

Innføringsansvarlig Helseplattformen AS
Andreas A. Grønbekk

Prosjektstøtte innføring
Helseplattformen AS
Jon Embret Grøholt

Kommuner i
Trøndelag
(Produksjonssetting
nov. -22)

Kommuner i Møre- og
Romsdal
(Produksjonssetting
mai -23)

Figur 2: Prosjektorganisering i Helseplattformen for innføring hos kommuner
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Et nært samarbeid mellom Helseplattformen AS og kommunen er viktig for å fange opp og avstemme
forventninger, krav og ønsker til løsningen fortløpende. Andre arenaer hvor det deriblant kan være behov
for eskaleringer og andre viktige avklaringer, kommer vi tilbake til hvordan dette kan løses.

3.2

Organisasjonsstruktur Oppdal kommune for innføringsprosjektet
Beskriv kort organiseringen av prosjektet, for eksempel ved et organisasjonskart. Husk å ta med alle roller
som er knyttet til prosjektorganisasjonen, også for eksempel gevinstansvarlig samt intern og ekstern
referansegruppe og ekstern kvalitetssikrer som kommunen selv velger.

Figuren viser hvordan prosjektet er organisert i kommunen.
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3.3

Roller og ansvar i prosjektorganisasjonen
Roller og ansvar i prosjektorganisasjonen
Rolle

Ansvarsområde

Helseplattformen AS
(HPAS)

Kontraktseier overfor leverandør. Driver alle prosjekter knyttet til oppsett av
løsningen.

Regional
arbeidsgruppe (RAG)

Den regionale arbeidsgruppen (RAG) har som målsetning at
opsjonskommunene utløser sin opsjon og at kommunene lykkes med
innføring i Midt-Norge.

Regional
innføringsleder (RIL)

RAG består av regionale innføringsledere (RIL) som igjen er ansvarlig for
egen region. Gruppen skal sikre lik involvering av alle kommuneregioner.
For oppgaver knyttet til egne kommuner og egen kommuneregion svarer
den respektive RIL til sine egne kommuner, som har den formelle
styringsretten og -ansvaret overfor sin RIL.
Beskrivelse:
Prosjekteier er overordnet ansvarlig for at det lokale innføringsprosjektet når
sine mål og tar endelige beslutninger i forhold til start og slutt av prosjektet.
Ansvar:
▪ Prosjekteier skal følge opp fremdrift og resultater, gi støtte i
gjennomføring av prosjektet.
▪ Prosjekteier er overordnet ansvarlig for at prosjektet når sine mål.
▪ Har ansvaret for å støtte prosjektet med nødvendige føringer,
prioriteringer, ressurser og beslutninger.
▪ Beslutter hvilket nivå toleransene skal ligge på. (Kap. 7.1)
Oppgaver:
▪ Skal sikre at de ulike aktørene i prosjektet har en korrekt forståelse av
prosjektets oppgaver.
▪ Utnevner og leder styringsgruppe
Beskrivelse:
Styringsgruppen har myndighet og ansvar for det lokale innføringsprosjektet
innenfor de rammer som er satt av prosjekteier, og utøver eierstyring på
vegne av prosjekteier. For å kunne sørge for god eierstyring bør den lokale
styringsgruppen ha autoritet, troverdighet, evne til å delegere og sørge for
egen tilgjengelighet gjennom prosjektet.
Ansvar:
Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for innføring i egen
kommune, samt å beslutte hvordan det arbeidet skal organiseres og utøves.
Beslutninger som ikke kan løses av styringsgruppen sendes til prosjekteier.
På et overordnet nivå er det styringsgruppen som er ansvarlig for
innføringsprosjektets suksess (eller feil) overfor interessentene.
Oppgaver:
▪ Med støtte fra lokal prosjektleder skal styringsgruppen godkjenne en
passende ledelsesstruktur og tilpasse den til prosjektets størrelse,
usikkerhet og kompleksitet.
▪ Godkjenne alle viktige planer og ressurser. Eksempel:
o Plan for sluttbrukerutstyr
o Opplæringsplan
o Gevinstplan
▪ Godkjenne leveranser/aktiviteter i prosjektet.
▪ Godkjenne ev. endringer eller avvik fra fastsatte leveranser.
▪ Sørge for at kommunen fristiller nødvendige ressurser til at det
innføringsprosjektet kan levere nødvendige aktiviteter på en vellykket
måte
▪ Bidra til prosjektssikring ved å overvåke alle sider ved organisering og
aktiviteter i det lokale innføringsprosjektet, uavhengig prosjektleders
ansvar.
▪ Bidra til effektiv kommunikasjon med interessenter internt og eksternt

Kommunal
prosjekteier

Kommunal
styringsgruppe
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Kommunal
referansegruppe

Kommunal
prosjektleder

▪ Bidra til enhetlig rettledning til innføringsprosjektet
▪ Sikre effektiv beslutningstaking
▪ Gi synlig og vedvarende støtte til prosjektleder
Beskrivelse:
Det lokale innføringsprosjektet kan velge å etablere egne referansegrupper
som del av prosjektorganiseringen. Rollen representerer interessen til de
som vil bruke de løsningene som innføres gjennom Helseplattformen/det
lokale innføringsprosjektet. Rollen aktiverer brukerressurser og overvåker at
de valgte løsningene er i tråd med identifiserte gevinster, krav og
forventninger.
Naturlige referansegrupper vil være:
1. Brukergrupper - Eldreråd og Råd for personer med nedsatt
funksjonsevne og ungdomsrådet
2. Innbyggere - Utvalg for helse og omsorg
3. Ulike grupper for helsepersonell - Tillitsvalgte
Ansvar:
▪ Bidra med å spesifisere interessene og behovene for de som skal bruke
de løsningene som introduseres gjennom Helseplattformen.
▪ Referansegruppen har ingen formell myndighet, men skal først og
fremst gi innspill til arbeidet.
Oppgaver:
▪ Legge til rette for kommunikasjon mellom lokalt prosjektledelses-team
og sine respektive interessentgrupper.
▪ Skal delta i drøftinger og gi innspill i prosessen slik at det arbeidet som
gjøres er relevant, faglig forankret og riktig prioritert.
Beskrivelse:
Prosjektleder har et hovedansvar for den daglige ledelsen av det lokale
innføringsprosjektet innen de begrensningene som styringsgruppen har
definert. Personen vil også være hovedkontaktpunktet mot
innføringsprosjektet hos Helseplattformen.
Ansvar:
▪ Ansvarlig for at det lokale innføringsprosjektet leverer iht. de beskrevne
prosjektleveransene.
▪ Ansvarlig for å følge opp framdrift på aktiviteter i prosjektet, vurdere
risiko, iverksette risikoreduserende tiltak og rapportere forventede avvik
i fremdrift, kostnad og/eller kvalitet til kommunal prosjekteier.
▪ Ansvarlig for å følge opp og rapportere på aktiviteter i prosjektet, risiko
elementer og forventede avvik rundt fremdrift og/eller kvalitet til
innføringsprosjektleder for Helseplattformen.
▪ Ansvarlig for et godt samarbeid med alle aktører innad i prosjektet
▪ Sørge for at et lokalt innføringsprosjekt blir rigget i tråd med kommunens
størrelse og behov. Herunder etablere nødvendig prosjektorganisasjon
og koordinere nødvendige delprosjekter og arbeidsgrupper.
Oppgaver:
▪ Rapportere til og holde kontakten med styringsgruppen
▪ Rapportere til innføringsprosjektleder for Helseplattformen
▪ Være kommunens bindeledd i kommunikasjonen med den regionale
Innføringslederen (RIL)
▪ Forankre/videreformidle informasjon fra den RAG (representert ved den
regionale innføringslederen, RIL) til riktig nivå i egen kommune
▪ I samarbeid med styringsgruppen bidra til å identifisere ressurser fra
egen kommune som kan bidra innenfor de ulike prosjektområdene
▪ Delta på regionale samlinger og møter ved behov.
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▪

Kommunal
prosjektgruppe

Opplæring &
forberedelses
ansvarlig
Prosjektleder

Endring & OU
ansvarlig
Personalsjef

Koordinere oppgaver knyttet til å forberede innføring av
Helseplattformen i egen kommune
▪ Holde referansegruppen informert
Beskrivelse:
Kommunal Prosjektgruppe skal bidra til å at kommunen lykkes med
innføring av Helseplattformen.
Prosjektleder leder den kommunale prosjektgruppen og har det daglige
ansvaret for ledelse og koordinering av prosjektgruppa.
I den kommunale prosjektgruppen bør alle berørte parter være representert,
f.eks. helsepersonell, IKT, kommunelege, helsestasjon, osv. Sammensetting
av lokal prosjektgruppe bør reflektere kommunens størrelse og
kompleksitet.
For at prosjektgruppen skal fungere effektivt er det ikke hensiktsmessig om
gruppen blir for stor.
Den kommunale prosjektgruppen møtes iht. egen plan.
Ansvar:
▪ Sørge for at kommunen gjennomfører oppgaver knyttet til innføring av
Helseplattformen.
▪ Sikre at aktiviteter og leveranser i definerte arbeidspakker leveres iht.
krav.
▪ Oppgaver kan være knyttet til kommunikasjon, opplæring, IKT/ data,
fag/ funksjonalitet og gevinst, ref. regional metodikkpakke.
▪ Prosjektgruppa rapporterer til styringsgruppa.
Oppgaver:
▪ Bidra til å utarbeide konkrete lokale planer, aktiviteter og tiltakspakker
for innføring av Helseplattformen i egen kommune
▪ Bidra til å forberede, realisere og gjennomføre planer, aktiviteter og
tiltakspakker innen definerte områder.
▪ Bidra med dokumentering og rapportering på lokale planer, aktiviteter
og tiltakspakker
▪ Bidra til å gi råd til lokal prosjektleder
▪ Bidra med prosjektstøtte for kvalitetssikring og risikovurderinger
▪ Bidra med prosjektstøtte for å identifisere gevinster og gevinstrealisering
▪ Der det er utpekt lokale arbeidsgrupper koordineres aktiviteter og
leveranser fra arbeidsgruppen gjennom prosjektleder.
▪ Skal holde lokal prosjektleder oppdatert på risiko, framdrift og leveranse.

Denne rollen vil ha det overordnede ansvaret for å koordinere og sikre
gjennomføringen av opplærings- og forberedelsesaktiviteter i forbindelse
med innføringen av Helseplattformen. Ressursen vil tilrettelegge for
hensiktsmessig involvering av sluttbrukere og ledere i ulike aktiviteter. Vil
arbeide tett med endrings- og OU ansvarlig for å identifisere særskilte behov
for modningsarbeid og opplæring.
Se beskrivelse ovenfor vedrørende ansvar i pkt. kommunal prosjektgruppe.
Denne rollen vil ha det overordnede ansvaret for å sikre gjennomføringen av
endringsarbeid og organisasjonsutvikling som en del av innføringen av
Helseplattformen. Ressursen vil jobbe tett med gevinstansvarlig for å sikre
god gjennomføring av gevinstaktiviteter. I tillegg vil ressursen jobbe tett med
opplæring- og forberedelsesansvarlig for å identifisere og forberede
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organisasjonen på endringer og muligheter som oppstår som en
konsekvens av innføringen av Helseplattformen.

IKT ansvarlig
IKT konsulent

Se beskrivelse ovenfor vedrørende ansvar i pkt. kommunal prosjektgruppe.
IKT har ansvaret for å sikre at kommunen gjennomfører nødvendige
aktiviteter innenfor tekniske områder, slik at den nye løsningen kan fungere
som forutsatt i kommunen.
Kartlegging/analyse av nåværende systemer/brukere, integrasjon,
migrering, testing og forvaltning vil være en stor andel av arbeidet, og krever
helhetlig forståelse og koordinering på tvers av kommunen.

Kommunikasjons
ansvarlig
IT og digital
samhandlingsleder
Gevinstansvarlig
Kontroller

Eventuelle
arbeidsgrupper

Regionale
koordinerende
arbeidsgrupper

Se beskrivelse ovenfor vedr ansvar i pkt. kommunal prosjektgruppe.
Personen har et ansvar til enhver tid at interessenter er kartlagt, og at de blir
sett og hørt i prosjektets levetid. Støtte prosjektleder best mulig med
kommunikasjon på en god måte ved bruk riktig verktøy.
Se beskrivelse ovenfor vedr ansvar i pkt. kommunal prosjektgruppe.
Overordnet ansvarlig for at gevinster identifiseres, planlegges for og følges
opp i videre forvaltning. Gevinstansvarlig bør jobbe tett med
organisasjonsutvikling og forankre ulike gevinstaktiviteter innad kommunen.
Se beskrivelse ovenfor vedrørende ansvar i pkt. kommunal prosjektgruppe.
Beskrivelse:
Arbeidsgrupper kan settes sammen ut fra omfang og spesialiseringsnivå på
de oppgavene som skal leveres. Der leveransene fra arbeidsgruppen er av
en viss kompleksitet/omfang kan det defineres en egen leder.
Arbeidsgruppen rapporterer til og styres av prosjektleder, skal holde
prosjektleder oppdatert på risiko, framdrift og leveranse.
Ansvar:
Arbeidsgrupper skal sikre at den enkelte arbeidspakke leverer iht. til krav
RIL leder koordinerende arbeidsgrupper. Kommunal prosjektleder må delta i
disse gruppene

Roller og ansvar i midt-norsk prosjektorganisering
Rolle

Ansvarsområde

Samarbeidsrådet for
opsjonskommuner

Samarbeidsrådet for opsjonskommuner er prosjektets rådgivende organ for
strategiske og prinsipielle avklaringer som berører opsjonskommunene.

KS

Trondheim kommune
(TK)

Medlemmene i SR består i utgangspunktet av 2
rådmenn/kommunedirektører og en helsefagperson fra hvert av de tre
fylkene (Trøndelag i denne sammenheng sees på som Nordre og Søndre
del). For å sikre bred forankring har SR også hatt observatører fra hver av
Fylkesmennene, KS Trøndelag, KS Møre og Romsdal, samt KS sentralt.
Ledelsen i HP AS er også invitert inn på møtene for å legge frem en
fortløpende statusrapport over aktiviteter i selskapet
Oppnevner representantene i Samarbeidsrådet.
Definert som en av interessentene for det regionale innføringsprosjektet.
Observatør i Samarbeidsrådet på kvartalsvise møter. Fasiliteter eventuell
revisjonsprosess av mandatet til Samarbeidsrådet.
Medeier i HPAS. Er ansvarlig for bygging av Helseplattformen på vegne av
alle kommunene i regionen. Bidrar inn mot RAG og RIL slik at øvrige
kommuner blir forberedt for mottak og innføring av Helseplattformen.
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3.4

Kommunal styringsgruppe
Rolle
Prosjekteier
Prosjektleder
Brukere
Brukere
Brukere
Brukere
Brukere

3.5

Kommunal prosjektleder
Navn
Frøydis Lindstrøm
(midlertidig)

3.6

3.7

Kommunal prosjektgruppe
Rolle
IT og digital samhandlingsleder
Enhetsleder OHS
Enhetsleder Hjemmetjenesten
IKT-konsulent
Kontroller/økonomi
IKT-Helse
Prosjektleder velferdsteknologi
Fagkonsulent hjemmetjenesten
Helse og familie

Navn

Tittel
Kommunedirektør
Rådgiver helse og omsorg
Leder IT og digital samhandling
Rådgiver oppvekst
Personalsjef
Økonomisjef
Utviklingssjef

Ole-Bjørn Moen
Frøydis Lindstrøm
Ola Andreas Stavne
Dordi Aalbu
Dagfinn Skjølsvold
Elin Dolmseth
Jan Kåre Husa

Relevant erfaring og kompetanse

Stillings %

Rådgiver helse og omsorg

10%

Prosjektledelse -

50 %

Navn
Ola Andreas Stavne
Turi Teksum
Lill Wangberg
Morten Sormbroen
Richard Sannes
Åse Furunes Hauge
Marte Bakk
Anne Karin Havdal
Hanna L. Westman

Stillings %
10%
4%
4%
4%
4%
8%
4%
4%
4%

Roller fra Helseplattformen
Prosjekteier er overordnet ansvarlig for at innføringsprosjektet når sine mål og tar endelige beslutninger i
forhold til start og slutt av prosjektet.
Rolle/område
Prosjekteier

Navn
Øyvind Høyland

Tittel
Assisterende avdelingsdirektør

Tabellen under tar for seg viktige ressurser inn mot de ulike fagområdene/leveransene i Helseplattformen,
som gjerne vil inngå i egne arbeidsmøter ved behov.
Rolle/område
Navn
Ansvar/Beskrivelse
Datamigrering fra gammelt til nytt
Migrering
Ulla Vidvei
system
Marie Fuglesang
Integrasjon av funksjonalitet og
tjenester som kommunene trenger i
Integrasjon
løsningen
Jan Erik Wold
Design, nettverk, klientintegrasjoner,
Teknisk
klientplattform
Teknisk - Sluttbrukerutstyr
Synnøve Thoresen
Sluttbrukerutstyr
Tilgangsstyring (Identity and
Identitets og tilgangsstyring
Finn Amundsen
Access management - IAM)
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4
4.1

Informasjonsforvaltning

Ingunn Bjørkli

Utvikling og kravoppfølging

Kari Ulseth

Test

Susanne Rydholm

Rapportering

Sveinung Aune

Forberedelse

Liv Christensen

Forberedelse Gevinstrealisering

Andreas Berg-Nilsen

Opplæring

Inger Aase Røise Warland

Informasjonssikkerhet

Sevian Stenvig

Applikasjon

Ellen Annette Hegstad

Inneliggende

Unni Hjellupvik

Ikke inneliggende

Cecilie Hangerhagen

Administrative applikasjoner

David Morgan Johansen/ Linda
Evensen

Organisasjonsstruktur og
tilgangsstyring i tjenesten
Utvikling og krav
Planlegging, koordinering og
gjennomføring av testaktiviteter
Utvikling av intern og ekstern
rapportering i løsningen
Informasjonspakker,
forberedelsesaktiviteter,
superbrukerprogrammet, program for
pasientsikker arbeidsflyt, veilede
endringsarbeidet
Veilede gevinstarbeidet
Lære opp instruktører, superbrukere,
sluttbrukere og tilhørende
støttefunksjoner
Sikkerhetssjef - teknisk, tilganger og
avtaler
Applikasjoner og funksjonaliteter –
Overordnet
Applikasjoner og funksjonaliteter –
Inneliggende
Applikasjoner og funksjonaliteter –
Ikke-inneliggende
Administrative løsninger

Kommunikasjon
Kommunal møtestruktur
Navn
Styringsgruppe

Frekvens
Månedlig

Statusmøter

Månedlig

Arbeidsmøte

Etter behov

Lokalt arbeid med
Endringslogg

Månedlig

Formål
Status på fremdrift og
avklaringer
Prosjektstatus
Status i alle delprosjekt
meldes inn i forkant.
Avhengigheter,
avklaringer og
oppklaringer mellom ulike
delprosjekter
Gjennomgang av
innmeldte endringer i
Endringsloggen.
Fordeling av ansvar for
oppfølging.

Deltagere
Styringsgruppe og
prosjektleder
Lokal prosjektgruppe

Prosjektleder og enkelte
arbeidsgrupper

Prosjektleder og enkelte
arbeidsgrupper

Videre behov for regelmessige møter i forbindelse med oppfølgingsplan og gjennomgang av risiko vurderes
fortløpende.
4.2

Møtestruktur mellom kommune og Helseplattformen
Det avtales faste møtetidspunkter for alle prosjekt-/statusmøter i begynnelsen av prosjektet. Eksempel på
agenda vil være:
• Status på leveranser og arbeidspakker i forhold til planlagt fremdrift
• Avklare eventuelle avvik og endringer
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•
•
•

Risiko elementer
Avstemme kommende plan/fremtidige leveranser
Andre viktige avklaringer

Navn
Statusmøter

Frekvens
Ukentlig

Formål
Status på fremdrift, risiko,
avvik og avklaringer

Deltagere
Kommunal prosjektleder,
sentralt innføringsteam og RIL
(der det er hensiktsmessig blir
kommunene slått sammen i
dette møtet)

Arbeidsmøte

Ved behov

Avhengigheter, avklaringer
og oppklaringer mellom ulike
delprosjekter

Ved behov delprosjektledere fra
kommune og Helseplattformen
Prosjektleder og enkelte
arbeidsgrupper på tvers av
kommune og HP

Med arbeidsmøter menes møter der de forskjellige teammedlemmene samler de nødvendige ressursene
for å løse tekniske spørsmål eller prosjektrelaterte arbeidsoppgaver. Hver enkelt teammedlem er ansvarlig
for å innkalle til disse møtene, samt sørge for at den nødvendige kompetansen er tilstede. Møtene avtales
etter behov.
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5

Interessentanalyse og kommunikasjonsplan
Prosjektet har en levende interessentanalyse og kommunikasjonsplan som ligger i egne vedlegg.
Et prosjekt har ofte viktige grenseflater mot mange ulike fagmiljøer både internt og eksternt. For å lykkes
er prosjektet avhengig av positiv medvirkning fra disse. Noen interessenter vil ha innflytelse på utforming
og styring av prosjektet, mens andre vil ha interesser i prosjektets gjennomføring og resultater. Gjennom
en interessentanalyse kan prosjektet klarlegge hvem disse interessentene er.
Typiske interessentgrupper er virksomhetsledelsen, brukere, interne og eksterne leverandører,
premissgivere, samt andre grupper som indirekte vil kunne ha interesser i tilknytning til prosjektet.
Interessentanalyse inneholder samlet informasjon om prosjektets interessenter. Dette omfatter:
• Hvem interessenten er
• Interessentens tilknytning/relasjon til prosjektet
• Interesser knyttet til prosjektets mål og gjennomføring
• Mulig innflytelse på prosjektet
• Interessentens informasjonsbehov
• Tiltak for å ivareta interessenten, og oppfølging av disse
Interessentanalyse skal gi en total oversikt over prosjektets interessentbilde til enhver tid, og må derfor
oppdateres jevnlig gjennom hele prosjektet.
Det er utarbeidet en arbeidspakke for interessentanalyse og kommunikasjonsplan, se egen link. Under vil
dere se et utdrag og noen eksempler av denne tabellen.

Nr

Interessent

Hva er de mest
opptatt av?

1

Kommunestyre

2

Enhetsledere

Økonomi,
gevinst, kvalitet,
nasjonalt
målbildet
Opplæring,
budsjett, drift og
rapporter

3

Ansatte i
pleie/omsorg/
helse

4

Brukere av den
kommunale
helsetjenesten

Hvordan vil
løsningen se ut?
Hvordan vil det
påvirke meg?
Hva skal jeg
gjøre
annerledes i
arbeidsdagen
min?
Trygghet

Tilnærming
(informere, samarbeide,
involvere, overvåke)
Involvere

Kommunikasjons-budskap

Tidlig involvering ift.
Drift og planlegging,
samt
informasjonsdeling og
samarbeid
Involvere tidlig via
demovisninger, hyppig
informasjon, mulighet til
refleksjon, spørsmål og
svar

Får innsikt i opplæringsprosessen for
ansatte i enheten, innsikt i løsningen og
«hva som blir nytt», samt fordeler ved å
ta i bruk ny løsning

Informasjonsdeling
samt involvering
gjennom politiske råd
og utvalg

Én pasient én journal
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Nåsituasjon, hva tenker andre
kommuner i regionen

Ny arbeidshverdag, ny og bedre løsning
med pasienten i fokus, økt samhandling
på tvers av helsetjenestene

6

Styring og rapporteringsmekanismer

6.1

Mellom kommune og Helseplattformen AS
I tillegg til at prosjektleder i Oppdal kommune rapporterer status til egen organisasjon, skal de rapportere til
Helseplattformens Innføringsleder for Opsjonskommuner. Prosjektleder i kommunen rapporterer skriftlig
ukentlig til Innføringsleder i Helseplattformen dagen før prosjektstatusmøter. Det utarbeides skriftlig
rapportering som omfatter status på fremdrift og viktige hendelser. Dersom det identifiseres avvik i
leveransene som har konsekvenser for oppnåelse av avtalte milepæler i prosjektet, skal det fremgå av
rapporteringen. Rapporten skal inneholde eventuelle forslag til tiltak.
Dersom både prosjektleder fra Helseplattformen AS og Oppdal kommune ikke når fram eller ikke kan løse
utfordringer må dette eskaleres til sin styringsgruppe.

6.2

Lokalt i kommunen
•
•
•
•
•

6.3

Prosjektleder deltar i møter med andre kommuner i innføringsperioden
Prosjektleder må i samarbeid med prosjektgruppa rapportere status (aktivitet og økonomi) i
prosjektet til styringsgruppen
Referansegruppene rapporterer til prosjektleder ved innspill
Beslutninger fattes av styringsgruppa
Enhetsledere i helse- og omsorg er representert i prosjektgruppa og sikrer tilbakemelding om at
beslutninger i prosjektet implementeres i enhetene.

Risikohåndtering
Kommunene lokalt bør identifisere, vurdere og kontrollere usikkerhet for å forbedre sjansene for at
prosjektet lykkes. Usikkerhet er en mulig hendelse, eller ett sett av mulige hendelser, som dersom de
inntreffer har en konsekvens for oppnåelse av prosjektets mål.
Usikkerheten består av en kombinasjon av sannsynligheten for at en oppfattet risiko, eller mulighet,
inntreffer og størrelsen på konsekvensen for prosjektets mål dersom den inntreffer. Risikostyringen må
være systematisk og ikke basert på tilfeldigheter. Det handler om proaktiv identifikasjon, vurdering og
kontroll av usikkerhet som kan påvirke prosjektets leveranser og mål.

•
•
•

Selve risikoanalysen gjennomføres grovt sett ved å svare på tre grunnleggende spørsmål:
Hva kan gå galt?
Hva er sannsynligheten for at de uønskede hendelsene inntreffer?
Hvilke konsekvenser kan de uønskede hendelsene medføre?
Oppdal kommune har utarbeidet egen ROS-analyse i Compilo (kommunens kvalitetssystem).
I prosjektstatusmøtene mellom Helseplattformen AS og kommunene vil status på risikoene være en del av
agendaen. Med vekt på usikkerheter som har stor sannsynlighet for at hendelsen inntreffer og/eller at
usikkerheten medfører en stor konsekvens for prosjektet.

6.4

Dokumentdeling/samhandling
Alt arbeid som gjøres i prosjektet skal være reflektert i et sett av skrevne dokumenter. Kravene til
kvalitetssikring medfører både krav til sporbarhet i dokumentmassen og krav til kvalitet på innholdet i
dokumentene. Dette innebærer at man i ettertid skal kunne gjenopprette både beslutningsprosessen og den
faglige utviklingen i prosjektet.
Alle dokumenter som kan ha behov for å oppdateres i nye versjoner skal ha versjonsnummer. Dette gjelder
ikke referater. Alle dokumenter som produseres i prosjektet skal merkes med følgende informasjon:
• Dokumentnavn
• Dato
• Forfatters navn
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•

Versjon/revisjon

Prosjektdokumentasjon som deles i prosjektet mellom Helseplattformen og kommune skal lastes opp på
SharePoint1. Alle prosjektmedlemmer i kommunen får tilgang til siden ved å melde inn aktuelle ressurser til
sentral innføringsleder.

Oppdal kommune vil bruke Teams som plattform for samhandling og dokumentasjon.

For kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag med produksjonsetting mai -23 (krever innlogging):
https://helseplattformen.helse-midt.no/hp_pd3/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Hjemmeside.aspx

1
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7

Prosjektplan og milepæler
Prosjektperioden for kommunen er estimert til 19 måneder og er delt inn forprosjekt og hovedprosjekt.
Ettersom Helseplattformen er et stort endringsprosjekt, som både krever modning og ressurser i
organisasjonen, kan utvalgte aktiviteter definert i forprosjektet startes allerede i en forberedende fase.

Prosjektet i Oppdal kommune startet 01.08.2022, og tenkes avsluttes 01.03.2024 etter at Helseplattformen
går i drift 24.02.2024.
7.1

Prosjektplan Helseplattformen
Under vises en oversikt over Helseplattformens overordnede prosjektplan frem mot produksjonssetting
mai -23 i Møre- og Romsdal.
Prosjektet er delt i fire prosjektfaser fram til produksjonssetting.
Prosjektfaser
Hva prioriteres i fasene?
Forberedelse/Forprosjekt
Prosjektorganisering og informasjonsinnhenting
Hovedprosjekt – Klargjøring
Systemendringer, integrasjon og datamigrering
Hovedprosjekt – Test og opplæring
Test av systemer lokalt og opplæring av sluttbrukere
Forvaltning
Support-tjeneste, feilretting og optimalisering

7.1.1

Forprosjekt
Forprosjektperioden for PD3 kommuner går fra 1. oktober 2021 frem til 30. april 2022 Tabellen vil bli
oppdatert for Oppdal når denne er klar.

Figur 3: Forprosjektaktiviteter for kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag med produksjonsetting
mai -23
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7.1.2

Hovedprosjekt for kommuner
Hovedprosjektet for PD3 kommuner vil pågå i perioden 1. mai 2022 til mai 2023. Tabellen vil bli oppdatert
for Oppdal kommune når denne er klar.

Figur 4: Hovedprosjektplan for kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag med produksjonsetting mai -23

7.2

Milepæler
Prosjektet har satt opp 8 kritiske milepæler for å sikre overordnet fremdrift. Dette er nøkkelpunkter som
Helseplattformen og kommunene sammen må nå for å kunne opprettholde fremdriften og nå planlagt
produksjonssetting.
#

Planlagt ferdig

Beskrivelse av milepælen

Høst 2022

Tilsetting av lokal innføringsleder
MP1

Når avropsavtale* er signert senest 19 mnd før produksjonssetting

11.apr 2022

MP2

Når forprosjekt starter

23.juni 2022

MP3

Når prosjektdirektiv og hovedprosjekt er godkjent

23.juni 2022

MP4

Når tjenesteavtale** er signert senest 12 mnd. før
produksjonssetting
Intensjonsavtale for leie av opplæringslokaler er inngått
Når hovedprosjekt starter

17.nov 2022

1. nov 2023

MP7

Når løsning er klar for test i kommunen og opplæringsmateriale er
klart
Når ny løsning er i drift

24.feb 2024

MP8

Når optimaliserings- og stabiliseringsfasen er gjennomført

24.apr 2024

MP5
MP6

20

1.des 2022

*Avropsavtalen – Kommunen plikter seg til å gjennomføre aktivitetene i forberedelse og forprosjektet, men
ingen plikter økonomisk.
**Tjenesteavtalen innebærer en forpliktende avtale for kommunen, HP og Epic. Dette innebærer en
forpliktende leveranse begge veier, forpliktende tidspunkt for leveranse og er økonomisk bindende for
kommunen.
Aksjonæravtalen – Tiltredelse og overdragelse av aksjer
Samarbeidsavtalen – forpliktelser, «exit»-muligheter og bidrag
7.3

Avhengigheter, forutsetninger og kritiske suksessfaktorer
Nedenfor følger en oppsummering av prosjektets avhengigheter, sentrale forutsetninger og kritiske
suksessfaktorer for å oppnå prosjektets formål.
Prosjektets avhengigheter, sentrale forutsetninger og kritiske suksessfaktorer
Avhengigheter
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Øvrige lokale EPJ prosjekter (velferdsteknologi, nasjonale satsninger m.m.) beskrives her
• Ansettelse av prosjektleder
• Innføring av velferdsteknologi
• Fastlegene knytter seg til Helseplattformen
• Nødvendig teknologisk infrastruktur
Øvrige prosjekter i Helseplattformen (eksempelvis: Økonomi, opplæring, integrasjon og migrering
etc.).
For å lykkes med målsetningen, En innbygger – en journal, er det viktig at kommunene løser ut
opsjon og at også fastlegene tar i bruk Helseplattformen
Statlig finansiering gjennom statsgaranti og/eller tilskudd, øvrig og/eller ekstern finansiering
kommunen er avhengig av hva Heleplattformen bygger. Eksterne forhold som prosjektet er
avhengig av.
Kommunen har finansiering på gjennomføring og kjøp
Andre prosjekter som foregår i den enkelte kommune som vil ha påvirkning på innføringen av
helseplattformen. Dette kan for eksempel være andre IKT-prosjekter der det er planer om å
erstatte eller oppgradere eksisterende løsninger
• Arbeider med andre prosjekter som kan påvirke gevinstene i prosjektet
• Andre prosesser som har gevinst mål som arbeider i en annen retning en Helseplattformen.
Sentrale forutsetninger
Eksisterende innføringsplan for HMP (Helseplattformen hovedprosjekt) gjennomføres etter plan.
Kritiske suksessfaktorer
Etablere og opprettholde god dialog
Godt og effektivt samarbeid i den lokale prosjektgruppen
Tidlig involvering av ledere og god lederforankring i egen organisasjon
Superbrukere og andre sluttbrukere må få avsatt tilstrekkelig tid til forberedende aktiviteter og
opplæring
Tilgang til nok ressurser med riktig kompetanse i kommunen
Ledere i kommunen spiller på lag og legger til rette slik at ressursene som skal jobbe i prosjektet
ikke får dobbelt opp med arbeidsoppgaver. Sentrale roller i prosjektorganisasjonen som
prosjektleder frikjøpes helt eller delvis fra eksisterende stillinger eller rekrutteres spesifikt for
formålet.
Kommuner bør vurdere å ikke gjennomføre andre prosjekter med betydelig omfang i samme
periode
En anbefaling er at kommunen vurderer avgrensninger mot andre utviklingsprosjekter i
helsesektoren og IKT-sektoren under prosjektperioden
Tilstrekkelig kapasitet fra sentrale delprosjekt og/eller ressurser i Helseplattformen
Tilstrekkelig støtte og involvering fra ledelsen i Helseplattformen og eiere

Det er viktig at Helseplattformen er satt opp slik at løsningen fungerer hensiktsmessig og er brukervennlig
for de som skal benytte systemet. Kommunen må evne å lede implementeringen av endringene som kreves
for å lykkes i etableringen av ny praksis. For å få til dette anbefales det at kommunen legger til rette for at
ledere har kompetanse og jobber aktivt med endringsledelse.
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Forprosjektet og hovedprosjekt har en kobling mellom to ulike avtaler; avropsavtalen og tjenesteavtalen.
Koblingen er ikke absolutt, og en rekke av aktivitetene kan med fordel startes før avtalene er formelt signert.
Det er likevel en forutsetning at forprosjektet kartlegger en rekke forhold som skal reguleres i
tjenesteavtalen og dens bilag:

8

8.1

Økonomi
Det er utarbeidet en kostnadsmodell for kommunene i det sentrale innføringsprosjektet.
Formålet med kostnadsmodellen er å hjelpe kommunen å estimere hva det vil koste å innføre og drifte
Helseplattformen.

Prosjektbudsjett
Disponering av forventet lokale kostnader gjøres etter beslutning fra prosjekteier. I tillegg vil det rapporteres
løpende til prosjekteier og intern styringsgruppe i henhold til ordinær kommunal budsjettrapportering.
Prosjektleder disponerer budsjettet ut fra totalt forventet kostnad.
Tabellen under viser investerings- og driftsutgifter totalt for Helseplattformen i Oppdal.

Tabellen nedenfor viser kostnadstyper for hovedleveransen i prosjektet lokalt.
Tallene nedenfor er hentet fra Oppdal kommunes modell for lokal kostnadsestimering oppdatert 9.5.2022.
Tallene er eks moms.
Totalt
Kostnadstype
NOK
Beskrivelse av kostnad
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Pr 1000
Tjenestekostnader fra
Helseplattformen AS
Usikkerhetsavsetning
tjenestekostnad
Aksjekjøp
Opplæring
Superbrukere

Organisasjonsutvikling

Integrasjon

Datamigrering

Investering i
sluttbrukerutstyr
og/eller infrastruktur
Tekniske
forberedelser
Prosjektledelse og
støtte
Inntektstap

Kostnader til dobbel
drift av systemer
Øvrige kostnader

Usikkerhetsavsetning
Sum

13 530
947
39 Kostnad knyttet til å kjøpe aksjer i Helseplattformen AS.
1 377 Opplæring av sluttbrukere og superbrukere, som er
nødvendig for å ta i bruk systemet.
437 Ressurser til å frikjøpe superbrukere i en periode etter
produksjonssetting. Disse vil være tilgjengelig for å
supportere kollegaer.
1 396 Ressurser som skal brukes til å gjennomføre
organisasjonsutvikling, endringsledelse og modning av
organisasjon i forkant og etterkant av produksjonssetting.
Kostnader knyttet til å integrere Helseplattformen mot
følgende systemer:
• Ansattinformasjon
• Ansatt tilgjengelighet
• Finans (ERP)
Det er også åpnet for at kommunene kan legge til en
tilleggskostnad dersom de vet at det vil være behov for
ytterligere integrasjoner.
23 Analyse og vask av data, utvikle uttrekksløsninger, samt
validere og mappe data. Ev. manuell overføring av data i
små kommuner.
Det er forutsatt at kommunene vil migrere data fra PLOsystemer, system for helsestasjon, system for fastleger og
eventuelt system for fysioterapeuter.
481 Investere i mobiler, nettbrett, skannere, printer, o.l.
Inkluderer investering i PKI eller lignende
tilgangsstyringsverktøy (sikrer sikkerhetsnivå 4 i HP).
Ressurser til å gjennomføre test av sluttbrukerutstyr og
medisinteknisk utstyr.
436
183 Merkostnader/tapte inntekter som følge av innføring av
Helseplattformen (utover kostnader dekket i øvrige
punkter).
1 470 Kommuner vil måtte beholde systemet som skal erstattes i
en periode etter driftsettelse.
Dette er en sekkepost som hver enkelt kommune kan
benytte seg av dersom de ser at det er kostnader som vil
påløpe, men som ikke er dekket av øvrige komponenter.
1165
21 484
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Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Frøydis Lindstrøm

FRLI/2022/258-6/G22

Behandles av
Kommunestyret

Utvalgssaksnr
22/53

Møtedato
02.06.2022

Oppretting av ny LIS1-stilling 1. september 2022

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Oppdal arbeiderparti ved Tor Snøve fremmet følgene interpellasjon i Oppdal kommunestyre 5.5.2022:
Interpellasjon fra Arbeiderpartiet v/Tor Snøve
Fastlegene i Oppdal påpekte i en reportasje i lokalavisa 10/3 22 om en kommende/pågående
legekrise i Oppdal. I denne reportasjen viser legene til et bekymringsbrev sendt fra
fastlegene til Oppdal Kommune. Etter dette har lokalavisen publisert flere artikler om saken
og det har i tillegg vært avholdt flere møter mellom Oppdal Kommune og
legene/samarbeidsutvalget for legene i Oppdal.
Det ble fattet følgende vedtak:
Arbeiderpartiet ber kommunedirektøren om en hurtig utredning på saken slik at
kommunestyret får mulighet til å sette av midler til en ekstra LIS1(turnuskandidat) allerede i
budsjettregulering 1 nå til våren. Dette for at LIS1 lege kan være på plass allerede fra
september 2022. Videre finansiering av tiltaket søkes lagt inn i handlingsplanen for 20232026.
Oppdal kommune har i dag 1 LIS1-lege fordelt på legesentrene. Dette innebærer at hvert legekontor
har en LIS1-lege 6 måneder hver i løpet av et år. Ordningen har vart siden september 2019 og legene
har god erfaring med ordningen.
Oppdal kommune sendte mail til Statsforvalteren i Trøndelag 11.3 2022 med forespørsel om det var
mulig å få rekruttert ytterligere en LIS1-lege til Oppdal dersom det ble aktuelt. Statsforvalteren bekreftet
at dette var mulig og ønsket en snarlig avklaring fra kommunen.
Kostnadene til LIS1-ordningen er basert på lønn til lege, lønn til veileder, kompensasjon for leie av
lokaler, hjelpepersonell, utstyr og en kompensasjon for at LIS1-legen arbeider på fastlegenes
pasientliste. Oppdal kommune mottar egenandeler, refusjoner fra HELFO samt et statlig tilskudd for å
ha LIS1-lege.
Samlet kostnad for en LIS1-lege anslås til kr. 550 000 noe avhengig av inntekter og refusjoner.
Dersom det blir tilsatt en LIS1-lege fra 1. september vil dette medføre en utgift på kr 184 000 for 2022.

Folkehelsevurdering
Ordningen med LIS1 anses å være et bra tilbud for å styrke legetilbudet i kommunen samt for å bidra
til rekruttering til fastlegeordningen.
En styrket fastlegeordning med tilstrekkelig antall fastleger er viktig for at Oppdal kommune skal kunne
tilby gode legetjenester til sine innbyggere.
Vurdering
Fastlegene i Oppdal har fremmet forslag om å øke LIS1-ressursen i Oppdal for å bøte på
fastlegemangelen. De mener dette er et viktig tiltak blant annet for å ha flere leger i vaktrotasjon.
Kommunedirektøren mener videre det er viktig å bidra til rekruttering av leger i fastlegeordningen, noe
LIS1-ordningen kan bidra til.

Kommunedirektørens tilråding
Oppdal kommune oppretter ytterligere en LIS1-lege stilling med oppstart 01.09.2022.
Kr. 184 000 til lønn til LIS1-lege og kompensasjon til veileder og legesentrene innarbeides i budsjett
2022. Netto utgifter finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Følgende budsjettkorrigering gjennomføres:
10108 220 241 Lønn Lis1-lege og lønn veileder
10901 220 241 Pensjon
10991 220 241 Arbeidsgiveravgift
11657 220 241 Praksiskompensasjon
13712 220 241 Kompensasjon til legesentre

kr 230 000
kr 29 000
kr 15 000
kr 20 000
kr 240 000

16003 220 241 Inntekt egenbetaling
17004 220 241 Refusjon HELFO
17012 220 241 Refusjon fra staten

kr - 90 000
kr -130 000
kr -130 000

19408 220 241 Generelt disposisjonsfond

kr -184 000

Tiltaket innarbeides i Handlingsplanen 2023-2026

Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Frøydis Lindstrøm

FRLI/2022/694-4/410

Behandles av
Kommunestyret

Utvalgssaksnr
22/54

Møtedato
02.06.2022

Tiltak for rekruttering av fastlege gjennom ALIS-tilskudd

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Oppdal kommune har i dag 8 fastlegehjemler. En av våre fastleger har sagt opp sin hjemmel da hun
skal over i annen jobb. Det har vist seg vanskelig å rekruttere søkere gjennom utlysning og kontakt
med vikarbyråer, noe som ikke er unikt for Oppdal kommune. Flere kommuner rundt oss står uten
fastleger og sliter med å rekruttere. Kommunedirektøren vurderer det som nødvendig å iverksette tiltak
for å øke interessen for søkere av hjemmelen.
ALIS-avtaler i Oppdal kommune
ALIS er en forkortelse av begrepet «allmennleger i spesialisering» — en fellesbetegnelse på
alle allmennleger som ikke ennå har oppnådd spesialistgodkjenning. Unntaket fra å være ALIS
er allmennleger som før 2017 var etablert i en stilling eller hjemmel, og som har valgt bort å bli
spesialist.
Den 1. mars 2017 trådte forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten i kraft. I henhold til forskriften skal kommunen sikre at en lege som tiltrer en
fastlegehjemmel, stilling ved kommunal legevakt eller annen stilling med oppgave om å yte
helsehjelp i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven er eller blir spesialist i allmennmedisin.
Kommunens plikter utdypes i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger
og tannleger med ikrafttredelse 1. mars 2019. Forskriften spesifiserer kommunen ansvar for å
legge til rette for utdanningen av spesialister i allmennmedisin, og kommunen som
utdanningsvirksomhet har en del plikter overfor den enkelte lege. Blant annet skal kommunen i
samråd med legen sørge for at det utarbeides en individuell utdanningsplan, legge til rette for at
utdanningen kan skje i henhold til planen og legge til rette for nødvendig veiledning og
supervisjon.
Individuell veiledning er forskriftsfestet til et omfang på minimum 3 timer per måned i minst 10,5
av årets måneder. Veiledning innebærer reflekterende møter hvor man drøfter både konkrete
medisinskfaglige og mer universelle profesjonsetiske forhold ved legeyrket. Veiledning
innebærer ikke direkte pasientrettet arbeid, og må ofte gjennomføres utenfor legekontorets
åpningstid hvis man skal unngå redusert tilgjengelighet hos legen.
Supervisjon er begrepet som brukes om mester-svenn-læringen som foregår både planlagt og
uplanlagt i den ordinære arbeidshverdagen. Det innebærer ferdighetstrening og opplæring i

praktiske prosedyrer, og det er ofte de øvrige kolleger i en gruppepraksis som fungerer som
supervisorer for en ALIS.
I modellen for spesialistutdanning som eksisterte frem til 1. mars 2019
var supervisjon en uformell ordning med svært få formaliserte krav. Ny spesialistforskrift
beskriver ikke et konkret omfang av supervisjon, men utdanningsmodellen med en rekke
læringsmål, læringsaktiviteter og ferdigheter som skal attesterer tilsier en betydelig økning i
både ansvar og administrasjon knyttet til supervisjon av ALIS, noe som allerede har blitt
synliggjort i utdanningen av LIS-1 i allmennmedisin (tidligere turnusleger), hvor modellen ble
iverksatt i kommunene fra mars 2018.
ALIS-tilskudd gir leger i spesialisering et økonomisk handlingsrom under spesialisering. Det
kan utvilsomt bidra til stabilisering av en fastlegetjeneste under press.
Helsedirektoratet kan basert på søknader gi ALIS-tilskudd. Det forutsettes at kommunen
bidrar med 20 % finansiering per år ved inngåelse av ALIS-avtaler. Over denne
tilskuddsordningen kan det gis inntil 240 000 kroner i tilskudd per år per ALIS-avtale. Dette
eksemplet innebærer at kommunen bidrar med 60 000 og staten 240 000, til sammen
300 000 kroner per ALIS-avtale.
Med forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak, kan tilskudd til ALIS-avtale følge den
enkelte lege i spesialisering i inntil fire år.
Oppdal kommune har frem til i dag ikke hatt leger under nevnt spesialisering, og vi har derfor ikke
inngått ALIS-avtaler eller gitt ALIS-tilskudd. Det er ikke satt av midler til ALIS-avtaler i budsjett eller
handlingsplanen. Det er i dag en lege ved Oppdal legesenter som vil starte spesialisering i løpet av et
par år.

Folkehelsevurdering
Ordningen med ALIS anses å være et tilbud for å styrke rekrutteringen til fastlegehjemmelen i
kommunen.
En styrket fastlegeordning med tilstrekkelig antall fastleger er viktig for at Oppdal kommune skal kunne
tilby gode legetjenester til sine innbyggere.
Vurdering
Kommunedirektøren opplever det utfordrende å rekruttere og stabilisere fastlegetjenesten i
kommunen. Det må sees på ulike tiltak som kan iverksettes på kort og lang sikt. Det må
påregnes å bruke økonomiske virkemidler utover dagens budsjettrammer for å sikre
rekruttering, stabilisering og nødvendig spesialisering av fastlegene i kommunen.
Kommunene har fått en utvidet plikt fra 1. mars 2019 å tilrettelegge for spesialisering av alle
leger i kommunehelsetjenesten. For å rekruttere leger til kommunen som næringsdrivende vil
det kunne være hensiktsmessig å tilby en ALIS-avtale som regulerer arbeidsmessige og
økonomiske forhold omkring spesialistutdanningen for en næringsdrivende lege.
Virkemiddel:
Helsedirektoratet anslår kostnaden til slike avtaler til 300.000 kr per stilling. I tillegg
kommer veiledning og supervisjon. Her kan det være mulighet å søke tilskudd til ALIS-avtaler.
Oppdal kommune har ønske om å søke om tilskudd til ALIS – avtale for den ledige hjemmelen ved
Oppdal legesenter med 240 000 dersom en søker til hjemmelen ikke har spesialisering.
Kommunen må dekke 60 000 kr. av disse tilskuddsmidlene.

Vi ønsker å kunne tilby tilsvarende ALIS-tilskudd også til fremtidige fastleger som ikke har
spesialisering.
Kommunalt etableringstilskudd
Den økonomiske investeringen i en næringsdrivende praksis oppleves som en høy terskel for å
velge å overta en fastlegehjemmel. Virkemidler konkret rettet mot å redusere denne risiko for
leger som kjøper en praksis anses som et virksomt rekrutteringsvirkemiddel for leger som har
interesse for næringsdrift.
Vi har sett videre på alternative måter å redusere «terskelen» for oppstart som fastlege. Et slikt
alternativ er et kommunalt etableringstilskudd. Dette er et tiltak som er innført i bl.a.
g Molde kommune som inneværende år vedtok å innføre etableringstilskudd. Et kommunalt
etableringstilskudd i Oppdal kommune vil være aktuelt å tilby leger som
ønsker å kjøpe seg inn i en legepraksis ved ledighet. Det foreslås at etableringstilskuddet
legges på samme nivå som i Molde kommune, dvs. 300 000 kr. Etableringstilskuddet
tildeles etter nærmere fastsatte kriterier basert på søknad. Disse kriteriene må utarbeides i
samarbeid med legene.
Det legges opp til en treårig bindingstid med årlig nedtrapping. Det vil si at dersom legen slutter før
treårsperioden må deler av tilskuddet betales tilbake. Dette kan tas inn som en del av kriteriene ved
tildeling.
Økonomiske konsekvenser
ALIS-tilskudd vil innebære en utgift på 60 000 kroner per lege per år i spesialisering. Per i dag er det
ingen fastleger i Oppdal som ikke har spesialistutdanning i allmennmedisin. Følgelig en årlig utgift på
60 000 kroner dersom søker av ledig fastlegehjemmel er under spesialisering, eller ønsker å gå i gang
med denne.
Vi har sett på alternative måter å redusere «terskelen» for oppstart som fastlege. Et slikt
alternativ er et kommunalt etableringstilskudd. Dette er et tiltak som er innført i bl.a. Molde
kommune. Et kommunalt etableringstilskudd i Oppdal kommune vil være aktuelt å tilby leger som
ønsker å kjøpe seg inn i en legepraksis ved ledighet. Det foreslås at etableringstilskuddet
legges på samme nivå som i Molde kommune, dvs. 300 000 kr. Etableringstilskuddet
tildeles etter nærmere fastsatte kriterier basert på søknad. Disse kriteriene må utarbeides i
samarbeid med legene.
Det er pr i dag usikkert om det påløper utgifter til ALIS- og etableringstilskudd i 2022 men vil komme
tilbake med budsjettkorrigering i forbindelse med 2. tertialrapport 2022.
Tiltaket vurderes innarbeidet i budsjett når det blir aktuelt, tidligst 2023.
Kommunedirektørens tilråding
Oppdal kommunestyre vedtar å innføre ALIS-tilskudd til fastleger som ikke har spesialisering, Samlet
økonomisk ramme for ordningen blir kommunens egenandel som per tiden er på kr. 60 000 pr ALISavtale.
Etableringstilskudd
Oppdal kommunestyre vedtar å innføre et etableringstilskudd til nåværende utlyste fastlegehjemmel på
kr. 300 000.
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Saksopplysninger
Oppdal kulturhus KF er organisert som et kommunalt foretak. Dette innebærer at virksomheten
avlegger eget regnskap og egen årsmelding i henhold til kommuneloven §§14-6 og 14-7.
Vedlagt følger styret i foretaket sin avleggelse og behandling av årsregnskap og årsmelding for 2021,
revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelse.
Styret behandlet Årsregnskap 2021 i sak11/22 og fattet følgende vedtak:
1) Styret i Oppdal kulturhus KF godkjenner årsregnskapet for 2021 som det er framlagt.
2) Det samlede udekkete beløp i investeringsregnskapet på kr 336.458, dekkes ved midler i foretakets
disposisjonsfond. Budsjettet for 2022 korrigeres tilsvarende.
Styret behandlet Årsmelding 2021 i sak 12/22 og fattet følgende vedtak:
1) Årsmeldingen for 2021 vedtas som fremlagt.
2) Revidert årsmelding behandles av Kontrollutvalget, før årsregnskap og årsmelding for 2021
oversendes Kommunestyret for godkjenning.
Revisjonsberetningen konkluderer slik:
«Vi har revidert Oppdal kulturhus KFs årsregnskapet for som viser et driftsresultat på kr. 1.616.951.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, bevilgningsoversikter drift og investering,
økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening
 Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
 Gir årsregnskapet i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til
foretaket per 31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge»

Revisjonsberetningen sier følgende om årsberetningen:
«Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen
 Inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og
 At opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.»
Revisjonsberetningen sier følgende om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik:
«Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke kjent med forhold som gir grunn til å
tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.»
Kontrollutvalget har ikke merknader til årsregnskap og årsberetning for 2021 og anbefaler at disse
blir godkjent slik de foreligger.

Miljøfaglig vurdering
Ikke aktuelt.
Landbruksfaglig vurdering
Ikke aktuelt.
Folkehelsevurdering
Ikke aktuelt.
Vurdering
Oppdal kulturhus KF sitt driftsregnskap for 2021 viser et netto driftsresultat (mindreforbruk) på kr.
1.616.951. Beløpet er disponert slik:
Netto avsetning til bundne fond
Avsetning til disposisjonsfond
Dekning av merforbruk 2020
Sum

kr.
77.574
kr. 431.885
kr. 1.107.492
kr. 1.616.951

Kommunestyret vedtok ved behandling av foretakets regnskap for 2020 i K-sak 21/58 å bevilge kr.
617.000 til foretaket i 2021 til delvis dekning av foretakets merforbruk i 2020. Resten av merforbruket,
kr. 491.000, var forutsatt dekket ved bruk av corona-tilskudd fra Kulturrådet som det ble søkt om for
2020 men som først ble endelig innvilget i 2021.
Foretaket har i 2021 ryddet i utgåtte gavekort, noe som resulterte i en inntektsføring på kr. 733.000 i
regnskapet for 2021, jfr. Note 5 i regnskapet.
Oppdal kulturhus KF sitt investeringsregnskap har pr. 31.12.21 et akkumulert udekket beløp
(merforbruk) på kr. 336.458. Styret har vedtatt å dekke det akkumulerte beløpet ved bruk av
avsetningen til disposisjonsfond. Reelt disposisjonsfond 31.12.21 er da kr. 95.427 (kr. 431.885 –
kr.
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Behandling

Innstilling
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig tiltrådt.
Innstillingen blir som følger:
Kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding 2021 for Oppdal kulturhus KF som framlagt.

336.458).
Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding 2021 for Oppdal kulturhus KF som framlagt.

Rapport på resultat- og effektmål 2021
Med utgangspunkt i vedtekter for Oppdal kulturhus KF, vedtatt av Oppdal kommunestyre 21.12.05, forslag til strategiplan for
Oppdal kulturhus samt føringer fra fylkeskommunale, nasjonale og internasjonale strategidokument og anbefalinger.
På bakgrunn av de fastsatte resultat- og effektmål utarbeider hver enkelt avdeling og ansvarsområde under ledelse av
avdelingsleder og ansvarlig person, egne tiltaksplaner for å sikre måloppnåelse.

VISJON

MÅL 1

Delmål

1.1) Vi er en naturlig scene
for lokale lag og foreninger,
skoler, barnehager og

Oppdal kulturhus skal framstå som en kulturell, sosial og inkluderende møteplass for publikum
og kulturformidlere på tvers av alder og kulturelle ytringsformer.

Oppdal kulturhus skal tilby et mangfold av aktiviteter og kulturtilbud på lokalt, regionalt,
nasjonalt og internasjonalt nivå.

Resultat- og effektmål

a) Kulturhuset bidrar aktivt til at lokale kulturaktører innen drama,
dans og musikk gjennomfører eller deltar i minimum ett
arrangement hver.
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Ansvar /
ressursinns
ats

Guri

Resultat

a) Flere Farger (24.4.), Godt & Blandet (tils. 3
forest. 8. og 9.5.), MaiRock (26.5.), Den 6.
masseutryddelsen (11.9.), Menn og Kvinner
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andre som formidler ulike
kulturelle uttrykk.

b) Det er tatt initiativ til og gjennomført arrangement hvor også
mindre aktører innen ulike kulturelle uttrykk deltar.

Guri

c) Gjennom Oppdal kulturråd oppfordres det til samarbeid mellom
lokale aktører, både når det gjelder god fordeling, variasjoner og
spredning av arrangement.

Guri

Guri
d) Vi har min ett arrangement hvor fokus ligger på fremmedkultur
eller minoriteter

som bygde Dovrebanen (Dovrebanejubileet
16.9.), Sol i skuggeskog (25.9.), Gammel,
men tøff – Songlagets Jubileumskonsert
(7.11.), Ungdom av Oppdal (28.11.)
Kansellert: Nyttårskonserten ( 30.1.) Gåtefulle Juletoner Øhrn-Fagerhaug Trio (18.12.)
b) Den 6. masseutryddelsen – Solveig
Svorkmo Lundberg med venner. Bidro med
rådgivning/økonomisk planlegging.
c) I samarbeid med Kulturrådet og
SpareBank1 ble det gjennomført et prosjekt
fordelt på 4 dager med barnekor. Skulle
delta i Sparebank MNs planlagte julekonsert,
men den ble kansellert.
Verden te Oppdal gjennomført 18.9.
d) Flere Farger og Verden te Oppdal

1.2) Vi tar initiativ til
og/eller produserer
arrangement i den hensikt
å fremme samarbeid
internt samt for å bringe
lokale kulturaktører
sammen.

a) Vi vil i år vurdere å arrangere en festkveld i fbm «Dovrebanen 100
år» samt en «Folkemusikkveld». Dette er et arrangement hvor
lokale/regionale aktører utfordres til deltakelse og hvor det legges
opp til samarbeid på tvers av sjangere.

Inge, Guri

a) Gjennomført 14.9.: Menn og kvinner som
bygde Dovrebanen i storsalen, samt «Fra
Siena til Dovrefjell – kinosalen – den 15.9.
Folkemusikkveld er inntil videre utsatt.

b) Ved samarbeidsarrangement hvor det kan ligge til rette for
økonomisk støtte, søkes dette hos regionale kulturråd og andre
aktuelle institusjoner.

Guri, Inge

b) Ble søkt om «Gjenåpningsmidler hos
Sparebank1 for gjennomføring av gratis
konsert med Hanne Mjøen den 19.11.
Fortrinnsvis beregnet på barn/unge.

c) Minst 1 gang i løpet av året får publikum oppleve hele huset i
forbindelse med ett arrangement. Aktuelt Barnas Verdensdager
24.april og Kulturhusdagen 4.september.

Siv Anita
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c) Barnas Verdensdager ble i år arrangert
utendørs grunnet korona-situasjonen.
Kulturhusdagen ble heller ikke gjennomført
av samme grunn.
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1.3) Gjennom Riksteateret
tilbyr vi drama, dans og
musikk på høyt nasjonalt
og internasjonalt nivå

1.4) Via andre kanaler
gjennomfører vi
arrangement med
profesjonelle artister og
forestillinger innen drama,
dans og musikk.

d) Vi tar initiativ overfor aktører i våre nabokommuner for å
inkludere disse i egenproduserte arrangement, eller oppfordrer til
samarbeid med lokale aktører for egne produksjoner.

Guri

d) Mye usikkerhet gjennom året og
langsiktig planlegging er ikke blitt prioritert.

e) Vi har tydelig struktur og planer opp mot avdelingsoverskridende
og felles arrangement som Næringskonferansen, Barnas
Verdensdager, 17. mai, kulturhusdagen, Ramaskrik, kinodagen og
julegrantenning m.m., for å sikre god kvalitet og profesjonell
gjennomføring

Guri, Gunn,
Morten,
Tone, Siv
Anita, Inge

e) Redusert planlegging og ressursbruk
grunnet koronaen.

a) Riksteatrets forestillinger har høy prioritet på kulturprogrammet
og vi legger forholdene godt til rette for alle de forestillingene vi blir
tildelt.

Guri

b) Vi legger mye ressurser i å nå gitte måltall på alle forestillingene
fra Riksteatret.

Guri

a) 3 kanselleringer fra RT i 2020: 2.2.: Peer
Gynt, 26.2.: Eg snakkar om det heile tida,
1.10.: Don Quijote.
Gjennomført: 17.2.: Peer Gynt, 21.4.: Høna,
egget og reven.
b) Mye usikkerhet og endringer. Langsiktig
planlegging og bruk av markedsmidler har
med bakgrunn i dette vært nedskalert. Det
har ikke vært satt måltall fra RT.

c) Vi tar imot eller etterspør tilleggsarrangement i forbindelse med
forestillinger som for eksempel skuespillertreff, regissørsamtaler og
øvinger for lokale aktører.

Guri

d) Vi samarbeider med bibliotek og andre avdelinger i foretaket
med tiltak/aktiviteter for å nå ut til flest mulig.

Guri, Claus
og andre
avd.leder

c) Ingen aktuell aktivitet i 2020.

a) I løpet av året har vi minst 10 arrangement hvor profesjonelle/
eksterne artister via sine management selv leier seg inn.

Guri

a) Hanne Krogh og Alexander Rybak (1.6.),
Karius og Baktus – Nama (20.5.), Abrahams
Barn (4.6.), Jan Arild Sørnes & Det
Elektriske bandet (25.6.), Ola Kvernberg
Steamdome (3.9.), Lenge Leve – Kveli-RånesBremseth (22.9. – utsatt fra 21.3.21), Terje
Tysland – jubileumskonsert (16.10.), Meg og
Dolly – Hanne Sørvaag (5.11.), Hilde i 50!
(18.11.),
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d) Flyers og plakater.
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Kansellert: Gratulerer med Jahn ( 24.2.),
Kveli-Rånes-Bremseth (21.3.), Tøyser jula inn
(15.12.).
b) Vi har minst 10 arrangement hvor vi sjøl står for booking av
profesjonelle/eksterne artister og utøvere.

Guri

c) Vi har minst 1 arrangement med utgangspunkt i regionale
kulturinstitusjoner.

Guri

d) Vi arbeider for at storsalens tekniske utstyr suppleres og
vedlikeholdes og holder et nivå som gjør oss attraktive som utleiere
og arrangører.

Guri, Olav

e) Leietakere og brukere får nødvendig praktisk bistand til å
gjennomføre arrangement, bl.a. gjennom tilrettelagt sjekkliste og
kvalitetssikringsdokument samt oppfyllelse av tekniske ridere.

Guri

f) Det lages en strategi/plan på om og hvordan vi kan jobbe med
streaming av arrangement, gjøre oss nytte av det utstyr vi har og
kapre publikum.

Guri, Jørn

g) Det gjennomføres regelmessig planleggings- og logistikkmøter for
å kvalitetssikre alle sider ved arrangement. Alle involverte forholder
seg proaktivt og profesjonelt til gjennomføring, slik at vi ytterligere
styrker vårt renommé som arrangør.

Guri, Gunn,
Ivar, Olav,
Inge

b) Bjørn Eidsvåg & Sigvart Dagsland (21.2. –
utsatt fra 20), Knut Marius Djupvik med
band (13.3. – to konserter med maks 200
bill), Highasakite x 2 konserter à 100 pers.
(utsatt fra mars 20 til sept 20 til mars 21 til
6.6.21.), Hemsing/Larsen – HilmarScena
(27.10. – planlagt i 2020 – utsatt pga Covid19), Åge, Gunnar og Trondheimsolistene
(29.10.), Rotlaus (utsatt fra mars 20 – til
oktober 20 til 30.10.21), Hanne Boel Trio
(utsatt fra 5.11.20 til 12.11.21), Hanne
Mjøen (18.11. – i samarbeid med
Sparebank1 og Kulturrådet Oppdal), Eva
Weel Skram (2.12.), Didrik Solli-Tangen
(5.12.).
c) Turnerteateret; Best Før(11.3.), Eg er
vinden (1.11.) mens Heim kjære heim (28.1.)
ble kansellert.
d) Følges opp
e) Gjennomført
f) Ikke prioritert grunnet stor usikkerhet
vedr. korona.
g) Ikke gjennomført.

1.5) Kinoen skal gi et bredt
tilbud av nye og aktuelle

a) Vi har minst 30.000 besøkende. Anslaget er basert på
lanseringsplanen for kinofilmer i 2021. Til tross for Covid-19
opprettholdes målet fordi store filmer fra 2020 er flyttet til 2021. Vi
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Morten

a) Vi solgte 16.715 kinobilletter i 2021. Dette
er noe opp fra 2020, men fremdeles sterkt
preget av pandemien
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filmer, være et attraktivt
daglig kulturtilbud.

1.6) Kinoen skal være
veldrevet og godt
administrert.

venter en vinter med godt besøk i Oppdal og mange storfilmer. Tall
viser at vi leverer så lenge vi har de store filmene

b) Gjennomført

b) Vi gjennomfører matinevisninger på dag og visninger på
forespørsel

Morten

c) Vi har aktiviteter knyttet opp mot minst 20 av årets filmer. Fokus
vil ligge på digital aktivitet og aktiviteter i sal med sittende publikum.
Vi begrenser aktivitet i foaje pga Covid-19.

Morten,
Gunn

c) Vi har tross pandemien vært svært aktiv
på eventfronten også i år. Mål oppnådd

d) Vi skal bruke KinoAlliansens nettverk og apparat i fbm
markedskampanjer, kursing av ansatte m.m.

Morten

d) Dette har vært svært begrenset. Arbeidet
i KA har i all hovedsak dreid seg om Covidhåndtering og innkjøpsavtaler

a) Vi skal drive en trygg og god kino, også med tanke på Covid-19. Vi
skal til enhver tid være oppdatert på situasjonen og aktuelle tiltak
for å trygge ansatte og publikum.

Morten

a) Mål oppnådd.

b) Markedsarbeidet foregår med utgangspunkt i godt innhold, skape
oppmerksomhet og gi publikum en god opplevelse. Vi benytter i
hovedsak sosiale media, aktiviteter i fbm premierer, spesialvisninger
og gode samarbeid med grupper. Alle ansatte bidrar i dette
arbeidet.

Morten

c) Samarbeidet mellom avdeling kino og kiosk økes og vi skal
gjennom jevnlige møter legge til rette for felles planlegging av
markedstiltak og event. Vi tar sikte på å gjennomføre minst 5 felles
arrangement i 2021

Morten,
Gunn

d) Fokusområder i 2021: Trygg kino, trygge events og godt
arbeidsmiljø

Morten

e) Vi skal oppgradere maskinparken. Vår 10-års garanti utgår mai
2021. Innen den tid må utstyret være oppgradert. Jobber sammen
med Kinoalliansen for å gjennomføre dette.

Morten,
Inge, styre
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b) Vi har ikke oppnådd målet om å inkludere
alle ansatte i markeds-arbeidet. Vi har vært
sterkt til stede i sosiale medier og lansert vår
egen kinoapp med god respons

c) Ikke gjennomført

d) Vi når målet med om trygg kino og trygge
events. OKH har i sin helhet jobbet med
arbeidsmiljø, men avdeling kino har hatt lite
fokus på ekstra tiltak for arbeidsmiljø i 2021
e) Oppdal kommune bevilget penger til
dette desember 2021. Iverksettes
umiddelbart i 2022.
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1.7) Ramaskrik skal være
en etablert filmfestival i
Norge

1.8) Husets galleri er
benyttet til ulike typer
utstillinger

f) Vi deltar i månedlige nasjonale filmtreff og andre bransjearrangement.

Morten

g) Vi skal beholde posisjonen som en av landets mest veldrevne
kinoer (jfr 3 plass i Telemarkforskning sin nasjonale kulturindeks for
2019).

Morten
g) -

h) Kinoen skal øke antall gruppe/bedriftsvisninger, spesialvisninger
og bursdagsvisninger

Morten

a) Ramaskrik filmfestival skal arrangeres for 11. gang i 2020

Morten

b) Festivalen skal i større grad forankres i Oppdal kulturhus. Det
settes i gang et arbeid for å se på dette. Målet videreføres fra 2020
da Covid-19 satte en stopper for dette. Arbeidet skal være gjort
innen april 2021.

Morten, Inge

c) Vi skal sikre at folk og kompetanse beholdes i
arrangementskomiteen og programrådet. Dette er viktige
suksessfaktorer.

Morten

h) Med unntak av bursdagsvisninger har vi
hatt et sterkt år med samarbeid med
grupper, skoler, bedrifter, organisasjoner. Et
eks. er demens-foreninga med The Father
og Vær Her

a) Mål oppnådd i 2021. Gjennomført fysiske
med besøkstall på om lag 3500
b) Vi har kommet et stykke på vei med mer
deltagelse fra OKH, bla. Siv Anita Rise fra
fritidsklubben som frivilligansvarlig. Større
fokus på dette i 2022.
c) God måloppnåelse.

d) Vi holder fokus på nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt
bl.a. ved å delta på aktuelle arenaer som filmfestivalen i Berlin og
London Fright Fest.

Morten

e) Vi skal sikre langsiktige sponsorinntekter og offentlige tilskudd
samt øke billettinntekten til festivalen. Mål fra 2020 opprettholdes
ref. de forstyrrelsene Covid-19 forårsaket.

Morten

a) Det gjennomføres min 3 salgsutstillinger med eksterne kunstnere.
Minst en av disse bør være fra en av våre nabokommuner

Inge
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f) Gjennomført i den grad det har vært
møteplasser. Har også deltatt digitalt.
Kinosjef møter fast i styret til Film & Kino.

d) God måloppnåelse med stort sette
digitale møteplasser. Deltok på NightVisions
i Finland i desember.
e) Dette er utfordrende. Kun kortsiktige
sponsoravtaler så langt. Vi har startet på en
langsiktig strategi, som vil legge grunnlaget
for finansiering/innsalg

a) Jens Berget, Karianne Brandsnes og
Gørild Bruaset fra Sunndal. I regi av Oppdal
kunstlag; Andreas Widerøe Hagen og
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b) Det gjennomføres minst 2 utstillinger med lokale kunstnere.

Inge

Arakne – kollektivutstilling med fem
tekstilkunstnere

c) Skolene, inkl. kulturskolen legger minst 2 elevutstillinger til
kulturhuset.

Inge

d) Det gjennomføres minst 1 utstilling med utgangspunkt i historiske
samlinger.

Inge, Heidi

c) Skoleutstillingen og kulturskolens
elevutstilling

e) Det arrangeres minst 1 fotoutstilling

Inge

d) Dovrebanen 100 år

f) Det arrangeres minst 1 utstilling med fokus på kultur og etnisitet
eller med fokus på ulike årsmarkeringer.

Inge

e) Dovrebanen 100 år

b) Margrete Mæhle

f) Pilegrimsytstillingen; Pilegrimsspor og
kirkeminner

1.9) Administrative rutiner
knyttet til driften av
galleriet skal styrkes.

1.10) Biblioteket skal være
moderne og brukerorientert. Samlinger og
tjenester skal tilrettelegges
og gjøres tilgjengelig for
alle brukergrupper.

a) Alle utstillinger følges opp med utarbeidet sjekkliste som skal
kvalitetssikre forhåndsomtale, markedsføring, salgsinnsats, åpning
og spesielle tiltak.

Inge

a) Følges opp ved hver utstilling i egen regi

b) Det skal være fokus på å sikre økt oppmerksomhet, besøk og salg,
slik at galleriet styrker sitt renommé og skaper inntjening både for
utstillere og kulturhuset.

Inge

b) Jobber mer aktivt med dette nå, men
utfordrende å få til salg.

c) Det lages en plan for kommende års utstillinger (2022) i løpet av
september

Inge

c) Utført. Programlagt for hele 2022.

a) Vi arbeider løpende med at øke tilgjengeligheten, så vel i det
fysiske som i det digitale bibliotek. Arbeidet med merking og
oppstilling gjøres ferdig og vi fortsetter med at utvikle hjemmeside
og digitale tilbud

Claus

Gjennomført

b) Vi utarbeider normer for materialebestand mht alder, sirkulasjon
og andre relevante parametere, og fastholder løpende kassering.

Claus

Gjennomført
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1.11) Biblioteket formidler
opplevelser, læring og
skaper mulighet for at folk
møtes.

c) Vi formidling gjennom den endrede oppstilling, merking og
løpende utstillinger i lokalet og presentasjoner på sosiale medier og
hjemmeside. Minimum 1 fysisk utstilling pr måned og 1 ukentlig
oppslag på sosiale medier.

Claus

Gjennomført

d) Våre tjenester og aktiviteter skal i større grad omtales i media.

Claus

Gjennomført

e) E-bøker skal markedsføres ytterligere for å gjøre tilbudet kjent og
for å styrke vår posisjon som det ledende biblioteket i Trøndelag på
dette området.

Claus

Statistikk er ennå ikke tilgjengelig. Vil tidligst
bli tilgjengelig ultimo januar.

f) Markedsføring, hjemmeside og fellesarealer er noen av de
områder, hvor biblioteket gjerne vil bidra for å gi sluttbrukerne det
best mulige tilbud og utnytte ressurser bedre.

Claus,
Morten

Gjennomført

g) Utdannelse og kompetanseheving er en forutsetning for å nå
bibliotekets mål. De ansatte skal ha mulighet til å utvikle seg faglig
gjennom aktuelle kurs, seminarer mv. Bibliotekets tiltak for
kompetanseheving skal inngå som en del av Kulturhusets
overordnede strategi på området.

Claus

Gjennomført

h) Vi forbedrer vår posisjon på nasjonal kulturindeks, en rangering
som nr 145 av 422 kommuner (2019).

Claus

i) Det skal utredes hvorvidt det er mulig å innføre meråpent bibliotek Claus

Gjennomført

a) Alle våre arrangementer har til formål å snakke bøker ned fra
hyllene. Derfor utarbeider vi en overordnet strategi for den del av
vår virksomhet. Vi søker å skape flere typer arrangementer: Shared
reading, diskusjonsmøter, debatter, forfatterkveld på andre plasser
mv.. Alle medier formidles.

Claus

Gjennomført

Andrea,
Heidi

1 arrangement

Claus

Gjennomført

b) «Del et dikt» arrangeres to ganger i året i samarbeid med museet.
c) Vi legger økt fokus på læring. Sammen med andre aktører prøver
vi å supplere de tilbud som allerede finnes om språktrening. Vi
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vurderer muligheten for å tilby leksehjelp sammen med andre
aktører på huset og ev eksterne.

1.12) Biblioteket markerer
seg med sin orientering
rettet mot samarbeid.

1.13) Kafe og kiosk skal ha
et vareutvalg og produkter
som appellerer til kundene

d) Folkeverksteder vil komme i full drift i 2021 og vi skal bruke en del
av våre arrangementer rundt tema, som folkeverkstedet dekker.

Claus

Igangsatt

e) Det anbefales fra sentralt hold at Digihjelp er forankret i
kommunestyret. Vi håper på å få til det i 2021 så vi kan komme i
gang med dette meget viktig område, enten selvstendig eller i
samarbeid med relevante aktører.

Claus, Inge

Biblioteket tilbyr drop-inn hjelp.

f) Biblioteket arrangerer forfatterbesøk i fbm Ramaskrik Filmfestival i
oktober.

Claus,
Morten

Ikke gjennomført

a) Det utarbeides en samarbeidsplan mellom bibliotek og skoler.
Planen skal romme tilbud om tiltak som kommer elever og ansatte
på skolene til gode: kurs i kildekritikk, informasjonssøk,
forfatterarrangementer, skrivekurs mv. Bibliotekets tilbud skal
koordineres med «Den kulturelle skolesekken».

Claus,
Andrea

Ikke gjennomført

b) Vi følger opp besøksavtaler og avtale om utlån av bokkasser med
flere skoler/trinn.

Andrea

Gjennomført

c) Biblioteket samarbeider med resten av kulturhuset på
enkeltarrangementer samt i det mer langsiktige arbeid med å sikre
at kulturhuset fremstår som en enhet i det daglige.

Claus

Gjennomført

d) Vi undersøker muligheter for felles prosjekter med
nabobiblioteker – Rennebu, Sunndal, Folldal og Dovre.

Claus

Gjennomført

a) Grunnsortimentet skal minimum en gang pr år, helst to,
gjennomgå en grundig analyse med fokus på salgstall, omsetning og
fortjeneste pr produkt. Det tas aktive grep i ft de resultater man
kommer fram til.

Gunn

a) Ikke fulgt opp
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og som gjør virksomhetene
unik.

1.14) Kafe/kiosk/info/
billettsalg skal organisere
og markedsføre sine
tjenester, produkter og sin
profil opp mot og i
samarbeid med øvrige
avdelinger.

b) Vi følger Locations aktivitetsplan for kampanjer og aktiviteter på
kioskvarer.

Gunn

b) Gjennomført kontinuerlig

c) Det lages kvartalsvise planer for spesielle tiltak, nyheter, salg etc.,
gjerne knyttet opp mot arrangement og aktiviteter på huset og i tråd
med aktiviteter og sesong.

Gunn

c) Ikke fulgt opp

d) Det skal være konstruktivt og planmessig samarbeid med de ulike
avdelingene om felles aktiviteter som utløser salg og mersalg av
mat, kiosk- og drikkevarer. Vårt serveringstilbud skal være tydelig til
stede som en del av totalopplevelsen.

Gunn, øvrige
avdelingsled
ere

d) Delvis gjennomført.

a) Vi skal tilrettelegge drift og bemanning etter aktiviteter,
arrangement og behov for billettsalg og kundehenvendelser. Daglig
drift og bemanning defineres i en godkjent turnus/vaktplan basert
på ordinære rammebetingelser. Avdelingens åpningstider må
vurderes opp mot aktiviteter. Dette for å skape økonomisk balanse
mellom lønnskostnader og muligheter for salg og inntjening.
Aktiviteter som påvirker fastsatte rammer avklares i god tid på
forhånd, siden dette utløser ekstra behov for bemanning.

Gunn, øvrige
avdelingsled
ere

a) Fulgt opp

b) Til alle arrangementer er de aktuelle tilbud som er knyttet til kafé,
kiosk og bar tydelig markedsført. Dette planlegges i god tid og
tydeliggjøres via hjemmeside, sosiale medier, e-post og/eller intern
plakatering.

Gunn

b) Delvis fulgt opp

c) Det må arbeides målrettet for å utnytte potensialet mot kurs- og
konferansemarkedet. Kundekartotek må opprettes. Alle som har
vært hos oss på møte/kurs/seminar følges opp i ettertid med
evaluering og nytt tilbud om arrangement hos oss.

Gunn, Guri

c) Ikke prioritert grunnet usikkerhet v
koronaen.

d) Det holdes fokus på å opprettholde foajeen som et attraktivt
område å oppsøke og oppholde seg i.

Gunn, Guri,
Ivar

d) Følges opp kontinuerlig
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1.15) Kafe/kiosk/info/
billettsalg skal arbeide for
at alle kunder og brukere
skal føle seg ivaretatt
uansett ærend. Service og
atmosfære må prioriteres.

1.16) Gallerihjørnet
fremstår med en tydeligere
funksjon og profil

a) Alle som er tilknyttet avdelingen skal oppfordres til å se nye
filmer, og samtidig holdes oppdatert om film via hjemmeside og
Filmweb.

Gunn,
Morten

a) Delvis fulgt opp

b) Personalet bør alltid være blant dem som først får informasjon
om oppdatert program. De skal via DX, epost og hjemmeside tidlig
ha oppdatert kunnskap om arrangement og tilbud som er på gang.

Gunn, øvrige
avdelingsled
ere

b) Rutinene omkring dette er blitt bedre

c) Personalet skal kontinuerlig bevisstgjøres sin egen rolle som
selgere av både av mat og drikke og kulturopplevelser.

Gunn

c) Lite fokus på dette i 2021

d) Salg og service er tema på alle avdelingsmøtene

Gunn

d) Ikke gjennomført møter i 2021.

a) Vi markedsfører og profilerer Gallerihjørnet som åpent hver
fredag og lørdag i fbm forestillinger. Dette gjøres kjent på
hjemmeside og på billetter. Det rettes større fokus på forhåndssalg
mot grupper.

Gunn, Guri

a) Restriksjonene ga liten eller ingen
mulighet til omsetning av alkoholholdig
drikke. Andre halvår lå det mer til rette for
dette, og ved flere av arrangementene var
det god omsetning.

b) Vi tar grep for å skape en innbydende og trivelig atmosfære på
kveldstid i foaje i fbm arrangementer. Planter, dempet belysning,
avspilling av musikk fra anlegg og pyntede bord er aktuelle tiltak.

Gunn, Guri,
Ivar

b) Ble godt gjennomført i 2. halvår.

c) Tilbudet med å ha åpent etter forestillinger blir kontinuerlig

Gunn, Guri

c) Ikke prioritert ressursbruk under
koronaen

Finn Roar

a) Det ble solgt 23.480 billetter

evaluert og vurdert. Det vurderes om Sal/scene skal være med på å
ta noe av kostnadene dersom åpen bar ikke bærer seg økonomisk.

1.17) Badeanlegget legger
til rette for et attraktivt
tilbud tilpasset ulike
brukergrupper.

a) Det er ved utgangen av året solgt minst 32.000 billetter.
b) Morgenbad, seniorbad og voksenbad avvikles til faste tider en
gang i uken i perioden oktober-april.

b) Avviklet i ht planer så langt det har latt
seg gjøre

c) Fra skoleslutt til skolestart i sommer er åpningstidene kl 12 - 18
hver dag.

c) Gjennomført
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1.18) Kulturhuset har rykte
på å være en profesjonell
og veldrevet virksomhet,
hvor drift og vedlikehold
har en høy standard

d) I forbindelse med mors- og farsdag oppfordrer vi barna til å ta
med mor/far i badeanlegget. Barna betaler, mor eller far går gratis.

d) Fulgt opp.

e) 17. mars er kulturhusets "bursdag". Halv pris til alle.

e) Fulgt opp.

f) Det etableres en avtale med hotellene og treningssentrene slik at
gjester kan leie seg inn i bassenget og utenom åpningstid. Avtalen
om 20% rabatt på ordinær billettpris i åpningstiden opprettholdes.

f) Ligger som et åpent tilbud.

g) Vi gjør et forsøk på å få til svømmeopplæring for voksne.

g) Ikke gjennomført

h) Det legges til rette for at grupper kan leie badeanlegget utenom
ordinær åpningstid.

h) Markedsført på hjemmeside

i) Det holdes kontinuerlig fokus på hvordan badeanlegget kan styrke
sitt totale tilbud og være attraktiv og trekke ulike målgrupper på
eksisterende og nye aktiviteter enn det som finnes i dag.

i) Ikke lagt vesentlig vekt på dette i koronaen

a) Kulturhuset fremstår som en god og trygg arena og møteplass
hvor publikum og brukere føler tilhørighet og trives.

Alle
avd.ledere

a) Spesielt fokus på smittevern gjennom
hele året.

b) Kulturhuset fremstår som et gjennomført rent og ryddig bygg.

Ivar

b) Fulgt opp

c) En intern prosess i driftsavdelingen går på gjennomgang av utstyr
og saker samt rydding og orden på rom, og fullføres innen 1. mars.

Ivar

c) Ikke gjennomført

d) Det er regelmessig gjennomgang av alle interne rutiner og
instrukser, inkl vurdering på om nye skal etableres. Avdelingsleder
må påse at krav/rutiner følges opp av øvrige ansatte.

Alle
avd.ledere

d) Delvis fulgt opp

e) Alle leietakere og brukere får nødvendig praktisk hjelp til å
gjennomføre arrangement, gjennom direkte veiledning og
instrukser, tilrettelagte sjekklister, kvalitetssikringsdokument samt
oppfyllelse av tekniske ridere.

Guri, Olav,
Ivar

e) Gjennomført
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1.19) Nye investeringer og
vedlikehold knyttet til
bygget vurderes og
prioriteres.

a) Det etableres nytt møte- og lunsjrom i administrasjonsavdelingen
gjennom ommøblering og gjenbruk.

Inge, Ivar

a) Gjennomført

b) Vår 10-årsgaranti på det digitale kinoutstyret går ut våren 2021.
Det er anslått en totalkostnad på vel 2 mill totalt for begge saler. Før
arbeidet kan iverksettes må en finansieringsløsning komme på plass.

Morten

b) Finansiering er på plass. Iverksettes
1.kvartal 2022

c) Trøndelag Fylkesbibliotek har bevilget kr 300.000 over tre år for et
pilotprosjekt på såkalt Folkeverksted. Det handler om å etablere
møteplass i biblioteket for unge og eldre som skal drive med bl.a.
håndarbeid, håndverk, teknikk og verkstedaktiviteter.

Claus, Ivar

c) Delvis fulgt opp. Settes større fokus på
etableringen av FV i 2022

d) Det vurderes reparasjon av sprekkdannelser i skifergolv i foaje.
Det er bevegelser mellom nytt og gammelt bygg fra kafe til galleri.

Ivar

d) Ikke gjennomført

e) Belysning over diskområdet oppgraderes.

Gunn, Ivar

e) Justert innstillinger. Fungere ok.

f) Belysning i lesesal i biblioteket oppgraderes.

Claus, Ivar

f) Gjennomført

g) Vi investerer i gaming pc`er, samt pulter, stoler og spill i
ungdomsklubben. Dette finansieres gjennom midler fra
ungdomsrådet og oppsparte fondsmidler.

Siv Anita

g) Gjennomført

h) Heisen ved kafe er liten. Det gjør at dørene i den ofte blir påkjørt
av maskinelle rullestoler og jekktraller. Skadene fører til driftsstans
og små reparasjoner. Vi bør nå kjøre en mer permanent reparasjon
og forsterkning ved at dører byttes ut.

Ivar

h) Ikke gjort noe med ennå.

i) Det er lagt panelvegg av tre bak sklia (den delen som går mot
inngangspartiet). Panel og spiker er nå i full oppløsning. Dette må
skiftes ut. Plexiglass vurderes som «midlertidig» hurtigløsning.

Finn Roar,
Ivar

i) Satt på vent. Gjennomføres på nyåret
2022.

j) Storsalens tekniske utstyr må suppleres og oppgraderes. Det er
laget en plan på dette som følges opp.

Guri, Olav

j) Det er gjort noen investeringer i ht plan.
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k) I kafeen må både kombiovn, steking og mikro, og oppvaskmaskin,
etter all sannsynlighet byttes ut ila året. Dette er utstyr som har vært
med oss siden starten for snart 14 år siden, og som er utslitt.

Gunn, Ivar

i) Satt på vent. Gjennomføres på nyåret
2022.

l) Utslitte og harde dansematter må skiftes ut. Det gjelder både de
som ligger i dansesalen og de som er i Allsalen.

Tone, Ivar

i) Satt på vent. Gjennomføres på nyåret
2022.

m) På Sverresstoggo på museet må fasaden skrapes og deretter
beises. Oppdalsmuseets Venner har fått støtte til å gjennomføre
tiltaket i form av gave fra Oppdal Håndverkerforening. Beløpet
overføres oss slik at vi kan iverksette arbeidet.

Heidi,
Aleksander

m) Ikke gjennomført

n) Ingastoggo i Krossvegen plukkes ned, fraktes og sette opp på
museet. Stua er aktuell som skomakermuseum eller til andre
utstillinger.

Heidi,
Aleksander

n) Ikke gjennomført

o) Det er bevilget 400.000 fra UNI til hver av
prosjektene. Ola Mæhle har gitt 600.000 til
Raulåna. Mangle 400 t Bekkastoggo.
Avventer oppstart av arbeidet.

o) Det er søkt om støtte fra UNI Stiftelsen på til sammen ca 2 mill til
rehabilitering av Bekkastoggo og Raulåna. Annen finansiering må
søkes dersom vi ikke får dette.

Inge,
Aleksander

p) Det jobbes videre med løsninger for kulturskolerektors kontor,
lærerrom og rom for billedfag.

Tone, Inge

p) Allsalen er aktuell løsning. Vi deltar i
prosjektarbeidet sm O-komm og OUS.

q) Taklys i Storsal og kino må skiftes. Lyskildene produseres ikke
lengre pga forbud. 85 lamper må skiftes.

Ivar

q) Taklys i Storsal skiftet. Effekt redusert fra
205w til 21 w pr punkt.

r) Tale og musikkanlegg i foaje settes i stand slik at det kan benyttes
etter ønsket hensikt, bla. til å gi beskjeder og til å spille av musikk i
fbm åpen bar i tilknytning til arrangement.

Guri, Olav

r) Ikke gjennomført

s) Det er skissert et nytt administrasjonsbygg ved museet, og det
jobbes videre med finansiering, tegninger og tekniske løsninger.

Heidi, Inge

s) Innvilget prosjektstøtte til dette fra
kommunestyret.

t) Når kulturskolen er etablert i nye lokaler, utarbeides nye løsninger
for øvrige kontor i administrasjonsfløyen.

Inge, Ivar

t) Ikke aktuelt ennå.
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1.20) Vi driver aktiv,
målretta og effektiv
markedsføring, og
evaluerer kontinuerlig de
tiltak vi er med på.

u) I badeanlegget vurderes utskifting av sand og dyser i sandfilter.
Dette er gammelt utstyr som angivelig bør oppgraderes.

Finn Roar,
Ivar

u) Innvilget støtte til dette fra k-styret.
Iverksettes på nyåret 2022.

v) Vi tar sikte på å få til en oppgradering av golv i Allsal med sliping
og/ eller legging av nytt. Dette finansieres og utføres i samarbeid
med Aune barneskole.

Inge, Ivar

v) Avhenger av løsning knyttet til kantine
m.v.

w) I foajeen kjøpes nytt bord og nye leker (Brio/Lego) til de aller
yngste gjestene som kommer på besøk.

Gunn

w) Ikke gjennomført

x) Investeringsplan for vedlikehold og innkjøp av utstyr for perioden
2020-2022 legges fram for styremøtet i november.

Inge

x) Gjennomført

a) Vi jobber systematisk for å sikre ønsket utfall og besøk på
arrangement. Vi skal jobbe målrettet med å påvirke behovet og
ønsket om å delta på kulturarrangement. Det handler om å skape og
dele opplevelser. Vi må være markedsorientert, ikke
produktorientert.

Guri,
Morten, Inge

a) Koronasituasjonen har medført stort
arbeidstrykk med endringer, utsettelser og
kanselleringer. Markedsarbeid har ikke vært
prioritert, men vektlagt i den grad det har
vært behov/nyttig.

b) Alle arrangementer skal med bruk av årsoversikt og
planleggingsskjema markedsføres og omtales bredt via hjemmeside ,
sosiale medier, presseoppslag, plakatering, monitorer og kino.
Nyhetsbrev vurderes reetablert.

Alle
avd.ledere

b) Gjennomført.

c) Vi skal i større grad bidra med egen omtale før, under og etter
arrangement og aktiviteter, i form av stemningsskapende bilder,
filmopptak og tekst på sosiale medier.

Alle
avd.ledere

c) Følges opp i den grad det er ressurser
tilgjengelig.

d) Det er innen utgangen av februar reforhandlet avtaler om
annonsering i lokale medier.

Morten

d) Gjennomført

e) Alt markedsføringsmateriell og -kommunikasjon skal sikres opp
mot grafiske retningslinjer og kvalitetsstandarder, jfr markedsplan.
Minimum to personer på ledernivå skal være involvert i tiltak rettet
mot marked/kunder.

Inge

e) Ikke fulgt opp
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1.21) Vi har lagt til rette for
å kunne drive aktivt
salgsarbeid.

1.22) Vi jobber med andre
konsepter som skal bidra til
økt oppmerksomhet, bruk
og inntjening

f) Gjennomføring av ulike brukerundersøkelser både for huset som
helhet og knyttet til ulike avdelinger, vurderes gjennomført ila året.

Alle
avd.ledere

f) Ikke gjennomført

a) Vi systematiserer og styrker arbeidet med målrettet
markedsføring og innsalg av arrangement som sosiale tilstelninger
for private og offentlige virksomheter i regionen.

Inge, Gunn,
Morten, Guri

a) Markedsføring og innsalg har ikke vært
prioritert i et år med stort arbeidstrykk
grunnet koronasituasjonen.

b) Målrettet markedsføring mot kurs/konferansemarkedet, både på
eget initiativ via etablerte bedriftskontakter, og i samarbeid med
Visit Oppdal. Kundekartotek opprettes. Alle som har vært på
møte/kurs/ seminar følges opp i ettertid med evaluering og nytt
tilbud om arrangement hos oss.

Inge, Gunn,
Guri

b) Ikke fulgt opp.

c) I samarbeid med vår leverandør på arrangements- og billetttekniske løsninger, Digital XE, innføres en ordning med differensiert
prising av seter.

Morten, Guri

c) Fortsatt ikke mulig løsning.

d) Personalet i kafeen er bevisst sin egen rolle som selgere av
kulturopplevelser. Det er en inkludert og vanlig del av jobbutførelsen
å by fram våre opplevelsestilbud.

Gunn

d) Delvis fulgt opp.

a) Vi vurderer tidligere og nye ideer omkring aktiviteter og
arrangement som bidrar til å vitalisere kulturhuset. Fjell-Pride og
Møtested Grendahuset har vært nevnt. Det gjennomføres et eget
møte om dette innen 1. mars.

Inge

a) Ikke fulgt opp.

b) Muligheten for å bruke Storsal og scene som såkalt Black Box eller
en mindre scene for konserter med smalere uttrykk, utredes
nærmere, og innen 1. mars.

Guri

b) Storsal kan endres fra amfi til klubbkonsept og delvis eller helt innkjørt amfi.
Black Box kan være aktuelt

c) Utstillinger som vi har laget selv i løpet av de senere år, fx «85
runder med Sverre Stensheim» og «Bokåret 2019», gjøres
tilgjengelig på annomuseum.no/nettutstillinger.

Inge

c) Ikke fulgt opp
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1.23 Oppdalsmuseet skal
rette sin virksomhet etter
museumsfaglige
hovedprinsipper i og for
øvrig tilrettelegge for god
administrasjon.

d) Vi følger opp vårt engasjement knyttet til Høgvangparken for å
sikre aktivitet og gode løsninger.

Inge

d) Nesten ingen aktivitet i parken i 2021, og
vi har ikke vært forespurt.

a) Det lages en operativ plan og en arealplan i kjølvannet av Mål- og
strategiplan. Disse må anslå så realistisk som mulig iverksetting,
gjennomføring og ferdigstillelse på de foreslåtte tiltakene.

Inge, Heidi

a) Ikke fulgt opp

b) Oppdalsmuseet vil legge TFKs nye museumsstrategi til grunn for
sin virksomhet. For øvrig ligger ICOMs etiske retningslinjer og
Stortingsmeldinger til grunn for museets arbeid.

Heidi

b) Følges opp

Heidi
Geir Arild

c) Møter er avholdt. Avventer konklusjon
men ser at medl.skap er vanskelig å oppnå

d) Oppdalsmuseet skal ta initiativ og være aktiv i museumsfaglig og
historie-fokusert nettverksbygging. Lokalt handler dette om
regelmessig samarbeid med ulike historieorienterte lag og
organisasjoner som bl.a. det nyopprettede Lokalhistorisk forum.

Heidi, Inge

d) Delvis fulgt opp

e) Muligheten for å etablere et faglig kompetansemiljø innen
bygningsvern etter modell fra Røros, utredes nærmere og
konkluderes innen 1. juni.

Heidi,
Aleksander

e) Ikke fulgt opp

f) Det jobbes med løsninger for toaletter og kontor på bakkenivå
med mål om at dette er på plass til sommersesongen.

Heidi

f) Ikke gjennomført

g) Det jobbes frem konkrete planer for et administrasjonsbygg /
besøkssenter med innhold og løsninger, som følges opp med
søknader om finansiering.

Heidi

g) Det ble jobbet med finansiering av
førprosjekt, noe som ble innvilget av k-styret
i desember 2021.

a) Det lages en samlingsplan som omfatter prinsipper og
målsettinger for innsamling, dokumentasjon, bevaring og bruk samt
avhending, lagring og visning av bygninger og gjenstander.

Heidi

a) Arbeidet med dette er godt i gang og vil
sannsynligvis bli ferdig ila 2022

c) Det skal vurderes om det er hensiktsmessig å søke MIST om
medlemskap og/eller tettere samarbeid. Det jobbes med dette på
politisk nivå.

1.24. Oppdalsmuseet skal
ivareta bygninger og
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gjenstander på best mulig
måte

1.25 Oppdalsmuseet
jobber målrettet med
formidling og debatt
knyttet til historie og
kultur.

b) Det arbeides videre med å få en totaloversikt over museets
samlinger og tilstand. For bygninger gjelder det blant annet bruk av
FDV-modulen som standard (forvaltning, drift og vedlikehold).
Denne er en del av Primus.

Heidi,
Anne
Ragnhild

b) Dette jobbes det med.

c) Alle bygninger skal være registrert i Primus i løpet av 2021.
Registreringer gjennomgås og kvalitetssikres etter profesjonelle
standarder. Det utarbeides rutiner på dette innen 1. mars.

Heidi,
Anne
Ragnhild

c) De aller fleste bygninger er registrert inn i
Primus og lagt ut på digitaltmuseum.no

d) Museet søker om praktisk bistand for 2021 med fokus på
samlingsforvaltning.

Heidi

d) Delvis fulgt opp.

e) Arbeids- og tiltaksplan 2021 utarbeides og revideres fortløpende.
Vi planlegger tiltak og aktivitet etter de økonomiske og
ressursmessige rammer vi har.

Aleksander

e) Pågår fortløpende

f) Ved ekstraordinære tiltak knyttet til vedlikehold og erverv av
bygninger skal det lages en prosjektplan med budsjettoppsett.
Prosjekter av større art og tilvekst i form av bygg skal behandles i
styret for OKH.

Heidi,
Aleksander

f) Følges opp

a) Det utarbeides en formidlingsplan for året knyttet til samlingene.
Denne beskriver hva som skal formidles i form av utstillinger og
omvisninger og hvordan dette skal foregå, av og med hvem og når,
samt med budsjettoverslag. Planen skal være ferdig til 1.mai.

Heidi

a) Arbeidet er påbegynt og vil bli ferdig ila
2022.

b) Formidlingen rettes både mot lokalbefolkning og tilreisende.
Planen må beskrive hvilke arrangement/tilbud som rettes mot ulike
målgrupper samt hvordan det skal kommuniseres og gjennom hvilke
kanaler.

Heidi

b) Delvis fulgt opp

c) Museet viderefører samarbeidet med skoler, innvandrertjenesten,
frivillig-sentralen og helseinstitusjoner i satsningen mot barn og
unge, innvandrere og dagaktivisering for å formidle og gjøre
historien konkret og levende.

Heidi

c) I den grad det har vært mulig i nok et
korona-år, har dette vært gjennomført.
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1.26 Oppdalsmuseet
fremstår som en unik
tilbyder innen
arrangement, kjøkken og
servering

d) Deler av samlingene publiseres fortløpende i digitalt museum som
del av arbeidet med nye Primus-registreringer.

Heidi, Anne
Ragnhild

d) Bygningene er publisert i DM.

a) Det utarbeides an plan over arrangement som skal gå i løpet av
hvert halvår. Gjennom standard sjekkliste og planmanual følges ulike
sider ved arrangementet opp slik at man sikrer omtale, oppslutning
og salg.

Heidi

a) Ble ikke utarbeidet for hele 2021. Det ble
gjennomført en fem ukers sommersesong
med mange innslag fra frivillige aktører.
Kulturminnedagene ble også gjennomført
med et bredt program

b) Bruken av Skjørstadstoggo skal evalueres/planlegges; hva de ulike
rommene skal inneholde, hvordan de skal settes i stand og senere
benyttes.

Heidi
b) Ikke fulgt opp

c) Museet skal innen 1. april ha utviklet en tydelig strategi på mat og Heidi, Mary
servering knyttet opp mot møter og arrangement. Dvs hvilken mat
Inge
og drikke skal bys fram på museet for å gjøre dette til et lønnsomt og
konkurransedyktig tilbud.

c) Ikke fulgt opp

d) Det vurderes utviklet et unikt tilbud innen møtearrangement som
inkluderer rom, mat og historieformidling. Dette følges opp med en
tydelig plan og strategi for markedsføring og salg tilbudet.

Heidi, Mary,
Inge

d) Ikke fulgt opp

e) Museets muligheter for arrangement som dåp, konfirmasjon,
minnesamvær, festlig samvær, årsmøter o.a. må tydelig
markedsføres og selges.

Heidi

e) Har ligget noe lavt pga restriksjonene,
men noen arrangement er gjennomført.
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MÅL 2

Delmål

2.1) Kulturskolen skal gi
opplæring av høy faglig og
pedagogisk kvalitet.

2.2) Kvalitetsutviklingen i
kulturskolen skal skje
gjennom vurdering av egen
praksis.

Oppdal kulturhus skal legge til rette for et sunt og godt oppvekstmiljø for barn og unge,
og bidra til en bevisstgjøring av egne kulturverdier.
Resultat- og effektmål

a) Opplæringa skal utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag, og
lærerne skal ta hensyn til elevenes evner og forutsetninger når de
planlegger og gjennomfører tilpasset undervisning.

Ansvar /
ressursinns
ats

Tone
sammen
med alle
lærere

Resultat

a) Gjennomføres kontinuerlig

b) Vi setter fokus på at alle elever skal samarbeide og delta aktivt i
sosiale fellesskap.

b) Gjennomføres kontinuerlig

c) Elever skal få uttrykke seg overfor ett bredt spekter av publikum,
og det gjennomføres ulike framsyninger på tvers av ulike uttrykk og
aldersgrupper.

c) Pandemi har satt stopp for en del, men vi
har gjennomført det vi kan.

d) Vi skal ha et rikt mangfold og passe på at vi også rekrutterer
elever med ulik kulturell bakgrunn og elever med spesielle behov.

d) Gjennomføres kontinuerlig.

a) Utdannelse og kompetanseheving er en forutsetning for å nå
kulturskolens mål. De ansatte skal ha mulighet til å utvikle seg faglig
gjennom aktuelle kurs og seminarer. Kulturskolens tiltak for
kompetanseheving skal inngå som en del av Kulturhusets
overordnede strategi på området.

Tone
sammen
med alle
lærere

a) Har vært få kurs å velge i, men noen har
deltatt digitalt og fysisk på kurs.

b) Kulturskolen skal i løpet 2021 avslutte ett nettbasert kurs;
«Kulturskolebasert Vurdering For Læring» (startet høsten 2020).

b) Er gjennomført.

c) Lærere og ledere samarbeider i ett profesjonelt læringsfellesskap,
og bruker rammeplanen og vurdering for læring på en måte som er
optimal for elevenes læring, utvikling og trivsel.

c) Vi er i gang, og fortsetter i 2022.
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d) Det settes fokus på arbeidsmiljø, dvs. at medarbeidere skal trives
på jobb, og får brukt sin kompetanse og sine evner på riktig måte.

2.3) Rammefaktorer må
styrkes, bygge opp om og
trygge virksomheten.

2.4) Kulturskolen skal
videreutvikles som lokalt
ressurssenter, samarbeide
med skole- og kultursektor
og medvirke til å styrke
kompetanse og kulturell
utfoldelse i lokalsamfunnet

d) Gjennomføres kontinuerlig.

a) Det lages en plan på framdrift mot lokaler som innbefatter; rom til
visuelle kunstfag, lærerrom og kontor til administrasjonen. Det
dreier seg om kontor, arbeidsplass og felles, kreativt møtested for
skolens 17 pedagoger.

Tone, Inge

a) Usikker på plan, da det hele tiden
kommer nye ideer.

b) Undervisningslokaler skal benyttes vederlagsfritt i tråd med
Rammeplanen for norske kulturskoler.

Tone, Guri

b) Har ikke vært behov.

c) Det utredes nærmere mulighetene for økt ramme til kulturskolens
drift, for å kunne være i stand til å forsterke vår rolle som samfunnsaktør og samtidig bli mest mulig relevant for flest mulig innbyggere,
bl.a. arbeid opp mot flyktninger og inn mot helse; sykehjem/Boas.

Tone

c) Ikke gjennomført.

d) Utbedring av støyproblematikk mellom dansesal og musikkrom
samt mellom Allsal 1 og Allsal 2 må utredes nærmere.

Tone, Ivar

d) Ikke gjennomført.

e) Gulv i dansesal og Allsal er pedagogenes arbeidsflate og oppleves
for hardt. Vi må se på ulike tiltak for å bedre dette.

Tone,
Jeanett, Ivar

e) Det er bestilt nye danse-matter,
ankommer i jan 22.

a) Vi viderefører det forpliktende samarbeidet med Aune Barneskole
om undervisningspersonell i musikkteamet.

Tone

a) Gjennomført

b) Vi samarbeider med DKS og grunnskolene i Oppdal om
undervisning og lokal produksjon av prosjektet Flere Farger.

Tone, Karin,
Jeanette,
Gjert

b) Gjennomført med forestilling april’21.

c) Vi fortsetter samarbeidet med ulike enheter i kommunen:
flyktningetjenesten og barnevern.

Tone

c) Gjennomført.
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d) Vi samarbeider med Ungdomsklubben om gjennomføring av
Mairock og BKM/UKM, samt andre arrangement der det er naturlig
å samarbeide.

Tone, Siv
Anita

e) Vi viderefører samarbeidsprosjekt med Oppdal Spel- og dansarlag
om rekruttering og opplæring i tradisjonsmusikk.

Tone, Karin

f) Vi viderefører samarbeidet med Oppdal Juniorkorps om dirigentressurs til aspirantkorpset og starter våren 2021 med «Blås i SFO».

Tone

f) Gjennomført.

g) Vi viderefører samarbeidet med Oppdal Mannskor om
dirigenttjeneste.

Tone

g) Gjennomført.

2.5) Kulturskolen skal ledes
og administreres etter
prinsipper om åpenhet og
kvalitet.

a) Det skal være gode rutiner på opptak, og vi skal etterstrebe god
dialog med elever og foreldre/foresatte.

Tone og
Karin

a) Gjennomføres kontinuerlig.

b) Administrasjonen lager en struktur på sitt arbeid og sine
arbeidsoppgaver, og holder kollegiet underrettet om dette.

Tone, Karin,
Siv Anita,
Torleiv

b) Gjennomført

2.6) Ungdomsklubben har
et godt og attraktivt tilbud
for ungdom

a) Det er for hvert halvår laget aktivitetsplaner i samarbeid med
ungdommene. Det avvikles 2 temakvelder pr måned.

Siv Anita

a) Ikke gjennomført vår på grunn av korona,
gjennomført høst 21.

b) Det praktiseres nulltoleranse for mobbing, rusmidler og hærverk.

Alle ansatte

b) Dette arbeides med kontinuerlig

c) Det jobbes med positivt holdningsskapende arbeid rettet mot
skole, arbeid, omsorg for andre, nærmiljøet, natur og seg selv!

Alle ansatte

c) Dette jobbes med kontinuerlig

d) Vi jobber aktivt for at ungdommene og ungdomsklubben skal få
den positive omtale som de fortjener i Oppdal. Vi tar initiativ overfor
lokale medier og legger i tillegg ut egen omtale på hjemmesider og
sosiale medier.

Siv Anita og
øvrige
ansatte

d) Dette jobbes med kontinuerlig

e) Følge aktivt opp sambruken av lokalene med Oppdal U-skole og se
til at dette skjer i samsvar med avtaler og forventa adferd.

Siv Anita

e) Dette har funket bra siste år
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2.7) Badeanlegget tilbyr et
variert og attraktivt tilbud
for å lære barn og unge
elementære
svømmeferdigheter

f) De som har styreplasser tilbys kurs i styrearbeid og hvilke
oppgaver som ligger til ulike posisjoner/roller i et styre.

Siv Anita

f) Ikke gjennomført på grunn av korona

g) Det samarbeides med kulturskolen om UKM og Mairock

g) UKM 10. april og Mairock 26 Mai.

h) Ungdommene får muligheten til å bruke Allsal minimum 3 kvelder
pr. mnd. for å oppfordre til fysisk aktivitet

Siv Anita,
Tone
Siv Anita,
Iver

i) Det jobbes med å styrke samarbeidet med andre instanser som
politi, barnevern, flyktningetjenesten, skolene osv.

Siv Anita,
Iver

i) Dette jobbes det med kontinuerlig

j) Ansatte gis mulighet til å dra på minst 1 kompetansehevende
kurs/konferanse hvert år.

Siv Anita

j) Alle ansatte er invitert med på
Landskonferanse i November

k) Vi jobber for å få til ett tilbud på gaming og esport, for å gi ett
attraktivt sosialt tilbud til de som ofte blir sittende hjemme på gutteog jenterommet. Noen ungdommer har ikke tilgang til gaming-pc
hjemme på grunn av økonomi, disse må få muligheten til å kunne
bruke utstyr på klubben. Det investeres derfor i gaming- pc`er med
støtte fra ungdomsråd og egen fondsmidler.

Siv Anita

k) 5 gaming pc`er er kjøpt inn og det er
etablert gamingrom som allerede er mye
brukt

l) Det tas sikte på å få gjennomført lan i løpet av året.

Siv Anita

l) Ikke gjennomført

m) Gå bredere ut med informasjon om klubben spesielt rettet mot
foreldre og ungdommer som ikke bruker klubben. Vi trenger å få lagt
inn informasjon på kulturhusets hjemmeside. Vi ønsker også å få inn
i skolene for å informere elever, lærere og foreldre.

Siv Anita

m) Vi har endelig kommet oss på
hjemmesiden. Har ikke hatt mulighet til å
komme inn i skolen på grunn av korona

a) Det er lagt til rette for og inngått avtaler om svømmeundervisning
med ungdomsskolen der badeanlegget bidrar med utleie av
instruktør. Barneskolene har egne lærere som gjennomgår
sikkerhetstest hver høst.

Finn Roar

a) Gjennomført og fungerer veldig godt.

b) Vår og høst avvikles svømming for barn i alderen 0 - 24 mnd. Hvis
vi mangler instruktør vil vi ta initiativ til å utdanne en ny ansvarlig.
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h) Lite bruk av allsal på grunn av korona

b) Ikke gjennomført i og med at vi fortsatt
mangler instruktør.
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c) Vår og høst avvikles svømmekurs for barn fra 6 år.

2.8) Kinotilbudet skal
ivareta barn og unge og
øke deres interesse for
filmmediet.

2.9) Biblioteket skal gi et
godt og kvalitetssikret
tilbud til barn og unge slik
at de får dekket behov for
opplevelse og kunnskap

2.10) Det arrangeres
attraktive arrangement
innen dans/teater- og
konserttilbud spesielt for
barn og unge

c) Gjennomført med fulle kurs.

a) Vi deltar i den nasjonale skolekinodagen første tirsdag i februar.

Morten

a) Gjennomført med god oppslutning

b) Det samarbeides med skolene om utvalgte forestillinger og
skolekino, slik at film kan inngå både som et kulturtilbud og et
undervisningstilbud.

Morten

b) Jobbes kontinuerlig med dette. Både på
kino og Ramaskrik filmfestival

c) Vi samarbeider med Film & Kino, filmbyråer og biblioteket for å
fremskaffe nødvendig bakgrunnsmateriale.

Morten,
Claus

c) Følges opp

d) Det ordinære kinoprogrammet skal ha et sterkt og jevnt tilbud til
barn og unge

Morten

d) Mål oppnådd

a) Vi iverksetter tiltak som kan øke leselysten og trekke barn og unge Andrea
til biblioteket. «Sommerles» skal styrkes som et årlig tiltak. Målet er å
få mer enn 50% av elevene til at delta i «Sommerles»

a) Gjennomført

b) Vi arrangerer aktiviteter i skoleferiene, som spilldag.

Andrea, Siv A

b) Ikke gjennomført

c) Barneavdelingen får en tydelig profil fysisk, digitalt og budsjettmessig. Tilbudet utvikles i dialog med ungdomsklubb, skoler og
barnehager.

Claus,
Andrea

c) Påbegynt

a) Minimum 3 forestillinger i løpet av året er beregnet på barn og
unge, inkl. Riksteatrets arrangement.

Guri

b) Mange av Riksteatrets forestillinger følges med et godt
undervisningsopplegg. Vi følger opp og oppfordrer skolene til å gjøre
nytte av dette tilbudet på alle forestillingene, for å skape ekstra
aktivitet og engasjement for denne målgruppen. Dette gjelder også i
de tilfellene det finnes pedagogisk materiell for barnehagene.

Guri

a) Høna, egget og reven –RT (21.4.), Karius
& Baktus – Nama (20.5.),
Kansellert: Jakob og Neikob – Turneteatret
(Planlagt turnepremiere den 13.11.).
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2.11) Barnas verdensdager
(BVD), skal være en arena
for mangfoldsarbeidet i
Oppdal

2.12 Historiefortelling med
utgangspunkt i museet skal
være et aktivt tilbud for
skolene i Oppdal

c) Vi har i tillegg et nært samarbeid med aktuelle instanser som eks.
biblioteket og bokhandel for å fremskaffe informasjon og
støttemateriell til gjestende forestillinger.

Guri, Claus

c) Delvis gjennomført

d) Vi jobber med tilrettelegging og samarbeid med Kulturhusets
Venner for å nå bredere ut til ulike målgrupper.

Guri

d) Følges opp.

a) BVD ledes av en styringsgruppe mens en prosjektleder i lønnet
stilling står for mye av arbeidet. Etter endt arrangement foretas en
evaluering og styringsgruppe for det kommende år etableres.

Inge, Siv
Anita

a) Fulgt opp

b) Vi samarbeider med lokale aktører som barnehager, skoler,
innvandrertjenesten, lag og foreninger, samt privatpersoner blant
fastboende og nyinnflytta. Det tas sikte på flere aktiviteter ute.

Siv Anita

b) Gjennomført. BVD ble i forbindelse med
markeringen av «Dovrebanen 100 år» flyttet
og omdøpt. «Verden te Oppdal – Oppdal i
verden» ble arr. Lørdag 18. september.

c) BVD skal møte publikum med kulturuttrykk fra mange land
gjennom verksteder, konserter, utstillinger, forestillinger og
matkultur. Det er viktig at BVD jobber med å fornye seg med nye
aktiviteter og tilbud.

Siv Anita

d) BVD skal være en møteplass som bidrar til økt forståelse og
inkludering mellom for de besøkende uansett alder, kjønn og
etnisitet.

Siv Anita

d) Ligger til grunn for arrangementet

a) Formidlingsopplegg rettet mot 2. klassinger videreutvikles og
tilpasses rettet mot også andre klassetrinn i barneskolen.

Heidi

a) Delvis fulgt opp
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MÅL 3

Oppdal kulturhus skal bidra til å utvikle Oppdal som reisemål og sikre inntjening ved at lokaler i
kulturhuset leies ut til konferanse- og kongressformål, messer, stevner, festivalarrangement mv.

Delmål

Resultat- og effektmål

3.1) Det arbeides aktivt for
å legge konferanser,
messer, stevner osv til
huset

a) Vi engasjerer oss i Oppdal Næringsforening og Visit Oppdal med
særlig fokus på å bidra til å gjøre Oppdal attraktivt for møter, kurs,
konferanser og arrangement.

Ansvar /
ressursinnsats

Inge

a) Fulgt opp

Guri

b) Ikke prioritert ressursbruk i et år med
mange endringer/restriksjoner grunnet
Covid-19.

c) Vi jobber mer aktivt og systematisk med innsalg av vårt tilbud
innen K&K overfor regionalt nærings- og arbeidsliv.

Inge, Guri,
Gunn

c) Samme som punkt b

a) Vi styrker og systematiserer markedsføring overfor hytteturister
og beboere på hoteller og campingplasser.

Inge

a) Ikke fulgt opp

b) Alle reiselivsaktører i Oppdal og Rennebu mottar regelmessig
nyhetsbrev pr epost, halvårsprogram pr post og oppdatert
informasjon og det som skjer.

Guri, Morten

b) Ikke prioritert pga lite langsiktig
oversikt og mange endringer.

b) Det er et godt samarbeid med lokal hotell- og reiselivsnæring,
hvor vi regelmessig selger inn muligheter og tilbud.

3.2) Kulturhuset er et
kjent og attraktivt
aktivitetstilbud også for
tilreisende, særlig
hytteturister.

Resultat

INTERNE ORGANISASJONSMÅL

Delmål

I) Vi gjennomgår, vurderer
og drøfter intern

Resultat- og effektmål

a) Medarbeiderundersøkelsen følges opp med ulike tiltak bl.a. i
samarbeide med NAV arbeidslivssenter.

F:\Kulturhus_drift\Administrativt/Måldokument/\Måldokument 2021

Ansvar /
ressursinnsats

Inge, Siv Anita

Resultat

a) Fulgt opp
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organisering og struktur i
vår organisasjon

II) Vi gjennomgår og
forbedrer ulike sider
knyttet til administrative
rutiner.

b) Det utarbeides en tiltaksplan for arbeidet med styrking av det
psykososiale arbeidsmiljøet.

Inge, Siv Anita
Alle avd.ledere

b) Ikke ferdig utarbeidet

c) Det gjennomføres en gjennomgående analyse av organisasjonen,
med særlig fokus på kompetanse og arbeidsoppgaver.

Inge

c) Ikke gjennomført

d) Det foretas en gjennomgående revisjon eller nyskriving av
opplæringsplan.

Inge

d) Ikke gjennomført

e) Det utarbeides en aktivitetsplan bl.a. med gjennomgang og
vurdering av arbeidstidsordninger i de ulike avdelinger mtp å sikre
alltid god bemanning når det er aktivitet og arrangement på huset.

Inge

e) Delvis fulgt opp og forhandlet om.
Avventer økonomisk løsning.

f) Det gjennomføres et møte i mai/juni hvor fokus rettes mot
utvikling og nye strategier og tiltak for de ulike avdelingene.

Inge, alle
avdelingsledere

f) Ledermøte og strategimøter er
gjennomført.

g) Vi vurderer utvidet åpningstid på lørdager fram til kl 21 for
ungdomsklubb, kino og kafe.

Siv Anita,
Morten, Gunn

g) Ikke fulgt opp nærmere

a) Måldokumentet skal brukes mer aktivt og det skal utarbeides
tiltaksplaner og legges til grunn operative tiltak knyttet opp mot
alle målformuleringer. Mao; hva gjør vi helt konkret for å nå de mål
vi har satt oss!

Inge,
alle
avdelingsledere

a) Ikke fulgt godt nok opp.

b) Planleggingsverktøy i form av et årshjul brukes regelmessig for å
sikre oversikt, synergier og god planlegging.

Inge, alle
avdelingsledere

b) Ikke fulgt opp pga koronaen

c) Vi styrker arbeidet med å sikre eksterne midler, dvs. finansiering
til prosjekter og tiltak fra andre kilder enn Oppdal kommunestyre
og det vi ev måtte tjene sjøl.

Inge, alle
avdelingsledere

c) Fulgt opp på flere aktuelle områder

d) Det utarbeides tilpassede og målrettede salgsbrosjyrer på ulike
aktuelle områder

Inge

d) Ikke fulgt opp

e) Frivilligstrategi og tilhørende tiltaksplan ferdigstilles og legges
fram for vedtak.

Inge

e) Ikke gjennomført
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III) Vi styrker «vi-følelsen»
gjennom ulike sosiale tiltak

f) Via e-post sendes ukentlig «Vokko som kjæm» med informasjon
om program, aktiviteter og arrangement. Siste onsdag hver måned
sendes «Intern info» med aktuell informasjon om det som skjer i
avdelingene.

Inge

f) Ikke fulgt opp

g) Det utarbeides en oversikt over sannsynlige og nødvendige
investeringer de nærmeste åtte årene, som et supplement til den
ordinære investeringsplanen.

Inge

g) Ikke gjennomført

a) Felles personalmøter avvikles en gang pr semester. Det er
obligatorisk oppmøte på disse samlingene.

Inge

a) Ikke gjennomført

b) Det opprettes felles møte- og lunsjrom i administrasjonsInge, Ivar
avdelingen. Gjennom ommøblering og gjenbruk tas det sikte på å få
plass dette i januar 2021.

b) Gjennomført

c) Sosialkomite, valgt av Allmøtet, fremmer ytterligere forslag til
sosiale tiltak.

c) Fulgt opp
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PROTOKOLL
Styremøte 02/2022
Dato og tid : ons 16.02.2022, 15.00 - 18.10

Sted: Speilsalen

Ant sider: 5

Vedlegg til innkallingen
- Møteprotokoll 01/22
- Regnskapsrapport pr 31. desember 2021
- Resultatregnskap, balanse og noter 2021
- Årsmelding 2021
- Møtereferat 25.01.22 – gj.gang av skisse fra Troll
- OUS Elevkantine, 14.01.22
- OUS Elevkantine, 09.02.22, revisjon 1
- Innspill på kantine i Allsal, utredning OKH
- Brev til styret vedr kantinebygg
- Notat – egenandel for innkjøp av frontfill/høytalersystem

Navn

Funksjon

Geir Arild Espnes
Knut Sneve
Jan Bjørkås
Martine Hårstad
Heidi Pawlik Carlson
Iver Vammervold
Roar Skimmeli
Randi Holen Grøseth
Solveig Sandblost Aalbu
Inge Lauritzen

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Ansattes representant
1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem
Varamedlem, ansattes repr
Daglig leder

Sak
11/22

Initialer

Innkalles

Tilstede

GAE
KS
JB
MH
HPC
IV
RS
RHG
SSA
IL

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

Til behandling
Årsregnskap 2021
Det vises til vedlegg «Resultatregnskap, balanse og noter 2021», samt
«Årsmelding 2021», for nærmere detaljer rundt regnskapet. Likevel må vi
fremheve følgende;
Netto driftsresultat i driftsregnskapet for 2021 endte altså på 1.616.951. I
fjor var merforbruket (underskuddet) i driftsregnskapet på kr 1.107.492.
I følge kommuneloven og budsjett- og regnskapsforskriften §5-6, skal
foretaket dekke inn et underskudd i påfølgende års regnskap. Vi må altså

Referatet
sendes til
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ansvar

Styremøte 16. februar 2022, Speilsalen OKH

dekke inn det sist nevnte beløpet over i 2021. Det betyr at vi sitter igjen
med kr 509.459. Av dette går kr 160.030 til avsetning i bundet driftsfond og
431.885 til ordinært disposisjonsfond. Til fratrekk kommer kr 82.456 som
overføres driftsregnskapet til Ramaskrik, biblioteket og ungdomsklubben.
Beløpene som en bundne er kr 50.030 i gave fra Bjørg og Tore Sneve til
museet og forsamlingshus, kr 40.000 fra Nasjonalbiblioteket til «Fortellerverksted», kr 40.000 fra kulturrådet til «Date a book» og kr 30.000 i gave fra
ungdomsrådet til ungdomsklubben.
Vi har altså kr 431.885 på ordinært disposisjonsfond. For 2021 er det et
udekket beløp i investeringsregnskapet på kr 57.784. I tillegg har foretaket
et akkumulert udekket beløp fra investeringsregnskapet pr. 31.12.20 på kr.
278.674. Beløpet består av et udekket beløp fra investeringsregnskapet for
2019 på kr. 91.068 og et udekket beløp fra investeringsregnskapet for 2020
på kr. 187.606.
I sak 21/58 i møte 3.6.21 fattet kommunestyret bl.a. følgende vedtak:
«Styret i Oppdal kulturhus KF bes om å dekke udekket beløp i investeringsregnskapet 2020, kr. 278.674, innenfor foretakets egen økonomi».
Pr. 31.12.21 utgjør samlet udekket beløp i investeringsregnskapet kr.
336.458. I ht kommuneloven skal vi dekke inn beløpet i 2022 så lenge vi har
midler til det.

Administrasjonens forslag til vedtak:
1) Styret i Oppdal kulturhus KF godkjenner årsregnskapet for 2021 som
det er framlagt.
2) Det samlede udekkete beløp i investeringsregnskapet på kr 336.458,
dekkes ved midler i foretakets disposisjonsfond. Budsjettet for 2022
korrigeres tilsvarende.
Styrets vedtak:
- Som foreslått

12/22

Årsmelding 2021
«Årsmelding 2021» for virksomhetene ved Oppdal Kulturhus legges fram
for godkjenning og signering.
Administrasjonens forslag til vedtak:
1) Årsmeldingen for 2021 vedtas som fremlagt.
2) Revidert årsmelding behandles av Kontrollutvalget, før årsregnskap
og årsmelding for 2021 oversendes Kommunestyret for godkjenning.
Styrets vedtak:
- Som foreslått

2

Til Kommunestyret i Oppdal kommune

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021
– Oppdal kulturhus KF
Kontrollutvalget har i møte den 2.mai 2022 under sak 19/22, behandlet Oppdal
kulturhus KF sitt årsregnskap og årsberetning for 2021.
Grunnlaget for behandlingen har vært avlagt årsregnskap, datert 16.02.2022,
årsberetning datert 16.02.2022 og revisors revisjonsberetning datert
13.04.2022.
Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 1.616.951.
I kontrollutvalgets møte fikk kontrollutvalget en muntlig orientering fra daglig leder av
Oppdal kulturhus KF. Kontrollutvalget har også fått orientering fra oppdragsansvarlig
revisor. Kontrollutvalget har fått alle opplysninger og dokumenter de har bedt om.
Kontrollutvalget bekrefter at det ikke ble lagt frem nye opplysninger under
behandlingen av saken som kan få betydning for godkjenning av
årsregnskapene og årsberetningene.
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter, samt noter. Kontrollutvalget mener dette tilfredsstiller
brukernes informasjonsbehov.
Kontrollutvalget mener at årsregnskapet tilfredsstiller lovens krav og brukernes
informasjonsbehov.
Revisjonsberetningen er uten forbehold, og er avgitt av Revisjon Midt-Norge SA
13. april 2022.
Revisjonsberetningen er innholdsmessig i samsvar med kommuneloven § 24-8.
Kontrollutvalget har ikke merknader til årsregnskap og årsberetning for 2021 og
anbefaler at disse blir godkjent slik de foreligger.
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Årsregnskap og årsmelding 2021
Vedlegg
1 Årsmelding 2021
2 Regnskap for kommunekassen 2021
3 Konsolidert regnskap 2021
4 Revisjonsberetning 2021 - Oppdal kommune
5 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunekassens og kommunens
konsoliderte årsregnskap og årsberetning for 2021

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Detaljert regnskap, som er lagt ut på Oppdal kommunes hjemmesider under Politikk og innsyn –
styringsdokumenter – årsmelding, årsrapport, regnskap.
Saksopplysninger
I denne saken behandles
 Årsregnskap 2021 for kommunekassen
 Konsolidert årsregnskap 2021 for Oppdal kommune
 Årsmelding 2021 for Oppdal kommune
Årsregnskap 2021 for kommunekassen viser regnskapsresultatet for den del av Oppdal kommunes
virksomhet som administrativt ledes av kommunedirektøren.
Fra og med regnskapsåret 2020 skal det i henhold til kommuneloven § 14-6, bokstav d, utarbeides et
samlet årsregnskap for kommunen som juridisk enhet. Årsregnskapet omtales som konsolidert
årsregnskap for Oppdal kommune, og består av årsregnskapet for kommunekassen og årsregnskapet
for Oppdal kulturhus KF (kommunalt foretak). Hensikten med det konsoliderte årsregnskapet er å
synliggjøre kommunens samlede økonomi uavhengig av hvordan kommunen har organisert sin
virksomhet.
I Oppdal kommunes Årsmelding 2021 redegjør kommunedirektøren for kommunens samlete aktivitet
gjennom året, økonomisk utvikling og status og annen pliktig informasjon i henhold til kommuneloven
§14-7. Både årsregnskapet for kommunekassen og det konsoliderte årsregnskapet omtales i
årsmeldingen.
Det føres eget regnskap for Oppdal kulturhus KF. Årsregnskapet for 2021, sammen med Oppdal
kulturhus KF sin årsmelding 2021 fremmes som egen sak for kommunestyret.

Revisjonsberetningen av 13.4.2022 om Oppdal kommunes årsregnskap gjelder både for
kommunekassens årsregnskap og for det konsoliderte årsregnskapet. Revisjonsberetningen har
følgende konklusjon om årsregnskapene 2021:
«Vi har revidert Oppdal kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr. 35.358.229 i
kommunekassen, og et netto driftsresultat i det konsoliderte årsregnskapet på kr. 36.975.180.
Årsregnskapet består av:
 Kommunekassens årsregnskap som består av balansen per 31. desember 2021,
bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet
budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet er denne datoen og noter
til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
 Konsolidert årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, driftsregnskap og
investeringsregnskap, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening:
 oppfyller kommunekassens årsregnskap gjeldende lovkrav og gir i det alt vesentlige en dekkende
fremstilling av kommunekassens finansielle stillingen per 31. desember 2021, og av resultatet for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal
regnskapsskikk i Norge.
 oppfyller det konsoliderte årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir i det alt vesentlige en dekkende
fremstilling av den finansielle stillingen til Oppdal kommune som økonomisk enhet per 31.
desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.»
Revisjonsberetningen sier følgende om årsberetningen og annen øvrig informasjon:
«Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen
 inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og
 at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet»
Revisjonsberetningen gir følgende uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik:
«Basert på de utførte handlingene og innhentet bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til
å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om budsjettavvik».
Kommunekassens årsregnskap, konsolidert årsregnskap og årsmelding er behandlet i kontrollutvalgets
møte 2.5.22, se vedlagte uttalelse fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget har ingen merknader til
årsregnskapene og årsberetningen for 2021, og anbefaler at disse vedtas.
Miljøfaglig vurdering
Ikke aktuelt.
Landbruksfaglig vurdering
Ikke aktuelt.
Folkehelsevurdering
Ikke aktuelt.

Vurdering
Det konsoliderte årsregnskapet for 2021 viser et netto driftsresultat på 37 millioner kroner. Dette gir en
netto driftsmargin på 5,2%.
Kommunekassens regnskap for 2021 viser et netto driftsresultat på 35,4 millioner kroner, noe som gir
en netto driftsmargin på 5,1%. Resultatet er vesentlig høyere enn kommunekassens måltall for netto
driftsmargin, som er på 1,5%. Kommunedirektøren mener derfor at regnskapsresultatet for 2021 er
meget godt.
I kommunekassens reviderte budsjett for 2021 var netto driftsresultat budsjettert til 13,3 millioner
kroner. At regnskapsresultatet ble 22 millioner bedre enn budsjettert skyldes i hovedsak følgende
forhold:
 Skatteinntekter og rammeoverføring fra staten ble ca. 10,2 millioner kroner høyere enn budsjettert.
Beløpet er tilført det generelle disposisjonsfondet.
 1,8 millioner kroner skyldes overføringer fra staten til dekning av korona-utgifter. Beløpet ble
overført fra staten senhøsten 2021. Det var ikke budsjettert med dette beløpet. Beløpet vil bli brukt
til dekning av påløpte koronautgifter, i hovedsak vaksinasjonsutgifter.
 Netto finansutgifter (renter og avdrag på lån, renteinntekter og utbytte) ble 1,2 millioner kroner
lavere enn budsjettert. Beløpet er tilført det generelle disposisjonsfondet.
 3,2 millioner kroner tilhører bundne driftsfond. Beløpet kan ikke disponeres fritt, da beløpet er
knyttet til gitte formål og kun kan brukes til disse formålene.
 4,5 millioner kroner er netto avsetning til enhetenes disposisjonsfond. Avsetningen skjer som følge
av at enhetene, unntatt tekniske tjenester, samlet sett har et netto regnskapsresultat som er 4,5
millioner kroner bedre enn budsjettert.
Det er staten, via inntektssystemet for kommuner, som gir anslag for hva som kan forventes i årlige
skatteinntekter for Oppdal kommune. Hvor mye Oppdal kommune får i skatteinntekter påvirkes i stor
grad av hvordan skatteinngangen fra inntekts- og formuesskatt for personlige skattytere er på
landsbasis. Skatteinngangen for kommunene i 2021 var 16%1 høyere enn i 2020. Dette var en større
vekst enn det staten anslo for 2021 i Nasjonalbudsjettet for 2022.
Netto driftsresultat viser differansen mellom løpende driftsinntekter og løpende driftsutgifter (inkl.
finansutgifter). En kommunes driftsmargin beregnes ved å se netto driftsresultat i prosent av brutto
driftsinntekter. Revidert budsjett for 2021 anslo en driftsmargin på 2,1% i 2021. Ureviderte
regnskapstall for 2021 viser en driftsmargin på 5,1%. Akkurat som i en privat-økonomi er det fint at
utgiftene er lavere enn inntektene, slik at en får en økonomisk reserve. En økonomisk reserve kan
brukes til å finansiere uforutsette utgifter eller svikt i inntektene og/eller til å finansiere investeringer.
Statlige anbefalinger er at kommunene over tid har en driftsmargin på 1,75%, som for Oppdal
kommune utgjør ca. 12 millioner kroner.
Enhetene får hvert år en budsjettramme å forholde seg til. Regnskapet for 2021 viser at enhetene i
hovedsak driver innenfor sine økonomiske rammer. Ordningen med enhetsvise disposisjonsfond er
viktige for å håndtere svingninger i driften og for å løse uforutsette utgifter gjennom driftsåret.
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https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/skatteinntekter/skatteinntekter-i-desember2021/

At regnskapet for 2021 for Oppdal kommune blir så bra skyldes i hovedsak høyere skatteinntekter og
rammeoverføringer fra staten. Anslaget og faktisk størrelse på disse inntektene bestemmes av forhold
på nasjonalt nivå. En ekstrainntekt ett år behøver ikke å gjenta seg i kommende år. Vi bør derfor være
forsiktige med å etablere et løpende driftsnivå som bygger på et usikkert inntektsnivå.
Kommunedirektøren vil takke enhetene for god økonomisk styring og godt utført arbeid også i 2021.
Kommunedirektøren vil også takke kommunestyret for over år å utvise ansvarlig økonomisk styring av
Oppdal kommune.
Oppdal kulturhus KF har et netto driftsresultat på 1,6 millioner kroner i 2021, noe som utgjør 5,0% av
foretakets driftsinntekter. Det vises til egen sak der foretakets regnskap og årsmelding behandles.
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1 FORORD
Kommuneplanens samfunnsdel og handlingsplan utgjør, sammen med delplaner, budsjett, regnskap
og årsmelding kommunens styrende dokumenter. Handlingsplanen bygger på kommuneplanens
samfunnsdel, og budsjettet bygger på prioriteringer og tiltak vedtatt i handlingsplanen.

I kommuneplanens samfunnsdel er resultatledelse innført som verktøy for styring og utvikling i Oppdal
kommune. Det betyr at kommunen skal ha fokus på resultater som måles og dokumenteres. Oppdal
kommune er en organisasjon som produserer tjenester. For å lykkes som tjenesteyter må Oppdal
kommune ha gode tjenester, orden på økonomien og ansvarsbevisste medarbeidere. Derfor er
brukere, økonomi og medarbeidere valgt som fokusområder for resultatledelsen av organisasjonen.
Brukere og medarbeidere omtales i egne kapitler i årsmeldingen.
Konsolidert regnskap består av regnskapet til kommunekassen (kommunedirektørens ansvarsområde)
og regnskapet for Oppdal kulturhus KF.

Årsmeldingen omtaler kommunens samlede virksomhet, dvs. både kommunekassens og Oppdal
kulturhus KF sin virksomhet. Oppdal kulturhus KF har i tillegg utarbeidet egen årsberetning.
Obligatoriske oppstillinger i årsmeldingen
Opplysninger i pliktig årsberetning (§14-7)
Forhold som er viktige for å bedømme den
økonomiske utviklingen og stillingen, og om den
økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den
økonomiske handleevnen over tid
Forklaringer på avvik i forhold til budsjett
Vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser
for bruken av bevilgningene
Virksomhetens måloppnåelse og andre ikkeøkonomiske forhold som er av vesentlig
betydning for kommunen eller innbyggerne
Sikre betryggende kontroll og høy etisk standard
Likestilling
Funksjonsnedsettelse

Referanse i kommunens årsmelding
8.1 Driftsregnskapet
8.3 Finansforvaltningen
8.4 Kraftforvaltingen
7 Kommunens tjenesteområder
Under hvert tjenesteområde er avviksforklaring
oppgitt
Kommunedirektøren kjenner ikke til vesentlige
avvik fra kommunestyrets premisser
6.5 Klima og miljø
Målkart til hvert tjenesteområde med
fokusområder, måleindikatorer, mål og resultater
6.6 System og struktur
4.10 Innkjøp
6.1.8 Lønnsutvikling og likelønn
6.2 Likestilling og mangfold
6.4 Diskriminering

2 KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTAR



Kommunedirektør
Ole Bjørn Moen

2021 - Nok et spesielt år med pandemi og
hjemmekontor
Driftsåret 2021 ble nok et spesielt år med
pandemi og mye hjemmekontor. Jeg vil rose
den formidable innsatsen som alle har utført for
å bekjempe pandemien. En spesiell takk til vår
egen koronagruppe, men også til alle de som
har stilt opp som frivillige. Uten dere hadde vi
ikke klart det!
Takk skal dere ha.
Økonomistyring
Jeg er meget fornøyd med det økonomiske
resultatet for 2021.
Ureviderte regnskapstall for 2021 viser at
Oppdal kommune (kommunekassen) har et
netto driftsresultat (regnskapsresultat) for 2021
på 35,3 millioner kroner. Dette er ca. 22
millioner kroner bedre enn budsjettert. At
regnskapsresultatet ble bedre enn budsjettert
skyldes i hovedsak følgende forhold:






Skatteinntekter og rammeoverføring fra
staten ble ca. 10,2 millioner kroner høyere
enn budsjettert. Beløpet er tilført det
generelle disposisjonsfondet.
1,8 millioner kroner skyldes overføringer fra
staten til dekning av korona-utgifter.
Beløpet ble overført fra staten senhøsten
2021. Det var ikke budsjettert med dette
beløpet. Beløpet vil bli brukt til dekning av
påløpte
koronautgifter,
i
hovedsak
vaksinasjonsutgifter.
Netto finansutgifter (renter og avdrag på
lån, renteinntekter og utbytte) ble 1,2
millioner kroner lavere enn budsjettert.
Beløpet
er
tilført
det
generelle
disposisjonsfondet.

3,2 millioner kroner tilhører bundne
driftsfond. Beløpet kan ikke disponeres fritt,
da beløpet er knyttet til gitte formål og kun
kan brukes til disse formålene.
4,5 millioner kroner er netto avsetning til
enhetenes disposisjonsfond. Avsetningen
skjer som følge av at enhetene, unntatt
tekniske tjenester, samlet sett har et netto
regnskapsresultat som er 4,5 millioner
kroner bedre enn budsjettert.

Det er staten, via inntektssystemet for
kommuner, som gir anslag for hva som kan
forventes i årlige skatteinntekter for Oppdal
kommune. Hvor mye Oppdal kommune får i
skatteinntekter påvirkes i stor grad av hvordan
skatteinngangen fra inntekts- og formuesskatt
for personlige skattytere er på landsbasis.
Skatteinngangen for kommunene i 2021 var
16%1 høyere enn i 2020. Dette var en større
vekst enn det staten anslo for 2021 i
Nasjonalbudsjettet for 2022.
Netto driftsresultat viser differansen mellom
løpende driftsinntekter og løpende driftsutgifter
(inkl. finansutgifter). En kommunes driftsmargin
beregnes ved å se netto driftsresultat i prosent
av brutto driftsinntekter. Revidert budsjett for
2021 anslo en driftsmargin på 2,1% i 2021.
Ureviderte regnskapstall for 2021 viser en
driftsmargin på 5,1%. Akkurat som i en privatøkonomi er det fint at utgiftene er lavere enn
inntektene, slik at en får en økonomisk reserve.
En økonomisk reserve kan
brukes til å finansiere uforutsette utgifter eller
svikt i inntektene og/eller til å finansiere
investeringer. Statlige anbefalinger er at
kommunene over tid har en driftsmargin på
1,75%, som for Oppdal kommune utgjør ca. 12
millioner kroner.
Enhetene får hvert år en budsjettramme å
forholde seg til. Regnskapet for 2021 viser at
enhetene i hovedsak driver innenfor sine
økonomiske
rammer.
Ordningen
med
enhetsvise disposisjonsfond er viktige for å

Årsmelding for 2021
håndtere svingninger i driften og for å løse
uforutsette utgifter gjennom driftsåret.

arbeidsgiverstrategi, lønnspolitiske retningslinjer og IA – mål

At regnskapet for 2021 for Oppdal kommune blir
så bra skyldes i hovedsak høyere
skatteinntekter og rammeoverføringer fra
staten. Anslaget og faktisk størrelse på disse
inntektene bestemmes av forhold på nasjonalt
nivå. En ekstrainntekt ett år behøver ikke å
gjenta seg i kommende år. Vi bør derfor være
forsiktige med å etablere et løpende driftsnivå
som bygger på et usikkert inntektsnivå.

Utfordringer
Årsmeldingen viser Oppdal kommune leverer
god tjenester og har god økonomistyring. Vi må
alltid jobbe for å bli bedre. Offentlig tjenesteyting
skjer i stor grad ved bruk av mennesker, og det
er viktig med kompetente og løsningsorienterte
medarbeidere.
Kampen
om
kvalifisert
arbeidskraft blir en utfordring framover. Offentlig
sektor skal konkurrere med privat sektor om de
beste hodene. Vi må derfor framstå som
attraktiv arbeidsgiver med gode vilkår. Vi har
videre store utfordringer med et betydelig
vedlikeholdsetterslep på våre kommunale bygg.
Dette
kommer
klart
fram
i
en
forvaltningsrevisjonsrapport fra revisor, etter
bestilling fra Kontrollutvalget. Kommunen har
også
et
stort
behov
for
heldøgns
omsorgsplasser. Vi har derfor utarbeidet en ny
oppdatert omsorgsanalyse som beskriver
utfordringsbildet. Det er behov for å
gjennomføre et forprosjekt for utbygging av
omsorgsboliger der vurdering av nytt bygg
vurderes fremfor påbygg av eksisterende
Sanatelltun.

Kommunedirektøren vil takke enhetene for god
økonomisk styring og godt utført arbeid også i
2021. Kommunedirektøren vil også takke
kommunestyret for over år å utvise ansvarlig
økonomisk styring av Oppdal kommune.

Kommunebarometeret
Oppdal har tradisjon for å plassere seg helt i
toppen av Kommunebarometeret, så også for
2021 hvor vi plassert oss på en hederlig 9.plass.
Dette viser at kommunen har god styring på
økonomi og tjenesteproduksjon.

Sykefravær

Oppdal kommune vil ha nye investeringer i
årene fremover for å løse behovet innenfor
barnehagesektoren. Ny Høgmo barnehage er
vedtatt, samt renovering av Pikhaugen
barnehage. I tillegg kommer ny brannstasjon og
investeringer
i
Oppdal
kulturhus
KF.
Tenkningen av ny ungdomsskole har startet.
Kommunestyret har sagt at de kommer med en
mer presis bestilling om oppstart i forbindelse
med handlingsplanprogrammet 2023 -2026.
Fram til da, skal Oppdal ungdomsskole og
Oppdal kulturhus finne en løsning for midlertidig
kantine i kulturhuset. Det er viktig at alle nye
investeringer vurderes samlet i prosessen med
å
revidere
kommunens
Handlingsplan.
Kommunestyret skal vedta ny handlingsplan for
perioden 2023-2026 den 23.juni 2022. Dette
skjer etter innspill fra enhetene mitt forslag til ny
Handlingsplan presenteres 10.mai. Forslaget
legges ut på høring, slik at lag og foreninger,
organisasjoner kan komme med innspill til
endelig vedtak i kommunestyret på junimøtet.
Det er viktig at alle behov og justeringer av
driften blir vurdert samlet og i et helhetlig bilde.

Vi har et noe forhøyet sykefravær i kommunen i
forhold til året før. Det totale sykefraværet
hadde økning fra 7,6 prosent i 2020 til 9,1
prosent i 2021. Mye av økningen skyldes nok
COVID-19 relatert fravær. Å holde et lavt
sykefravær er et viktig og kontinuerlig arbeid
som det jobbes hardt og målrettet med. I følge
lov om IA-bedrift er Oppdal kommune forpliktet
til å følge opp sykmeldte innenfor rammene som
IA-avtalen legger, og sykefraværet har spesielt
fokus i administrative fora.

Likestilling og mangfold
Oppdal kommune ønsker et mangfoldig
arbeidsmiljø som gjør at vi rekrutterer de beste
og legger til rette for at vi kan beholde og gi
utviklingsmuligheter til våre ansatte. Dette er
uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion,
funksjonsevne og seksuell orientering. Oppdal
kommune har forankret mål om likestillings- og
diskrimineringsarbeidet
i
kommunens
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3 POLITISK ORGANISERING
3.1 Kommunestyret
KOMMUNESTYRET per 31.12.2020
Geir Arild Espnes
SP
Ola Husa Risan
SP
Odd Arne Hoel
SP
Olav Skjøtskift
SP
Kari Toftaker
SP
Arne Braut
SP
Ingrid Sønsterud Myren
SP
Ingrid M. Grøtte Johansson SP
John Bjørndal-Volden
SP
John Torve
SP
Eirin Heggvold
AP
Tor Snøve
AP
Rune Morten Myrhaug
AP

Magni Helene Øveraas
Haakon Eldar Nordseth
Ingrid Husdal Dørum
Elisabeth Hals
Ingvild Dalseg
Olav Martin Mellemsæter
Ketil Jacobsen
Alf Morten Olsen
Else Iren Skansen Morken
Mari Rui Heiniger
Tor Olav Naalsund
Ingvild Vikan

AP
V
V
V
H
H
H
KRF
KRF
MDG
MDG
SV

3.2 Formannskapet, kontrollutvalget
FORMANNSKAPET
Geir Arild Espnes
Elisabeth Hals
Ola Husa Risan
Ingrid M. Grøtte Johansson
Alf Morten Olsen
Tor Snøve
Ingvild Dalseg

SP
V
SP
SP
KRF
AP
H

KONTROLLUTVALGET
Ketil Jacobsen
Ola Tor Vagnildhaug
Inger Lise Toftaker
Håvard Kili Gravaune
Monica Flor

H
KRF
V
SP
AP

3.3 Andre utvalg
UTVALG FOR BYGG- OG
AREALPLANSAKER

UTVALG FOR HELSE,
MILJØ OG OPPVEKST T

Odd Arne Hoel

SP

Eirin Heggvold

AP

Hilde Rislien

SP

John Bjørndal-Volden

SP

Haakon Eldar Nordseth
Heidi Pawlik Carlson
Tor Olav Naalsund

V
KRF
MDG

Else Iren Skansen
Morken
Olav Martin
Mellemsæter
John Torve
Ingrid Husdal
Dørum
Mari Rui Heiniger
Olav Skjøtskift
Magni Øveraas

Disse tre utvalgene ble etablert etter valget i
2019 og erstattet bygningsrådet og driftsutvalget. Ettersom delegeringsreglementene for
disse tre utvalgene ikke ble vedtatt før 7.mai

UTVALG FOR KULTUR,
IDRETT, FRILUFTSLIV OG
FRIVILLIGHET

KRF

Tore Aasheim

SV

H

Arne Braut

SP

SP

Mari Ishol Giskeødegård
Linda mai Helmesen
Weiseth
Iver Stølen Vammervold
Rune Morten Myrhaug
Eli Dahle

SP

V
MDG
SP
AP

SP
V
AP
U

2020 har Formannskapet gjort vedtak i saker
som har vært forelagt disse tre utvalgene før
delegeringsreglementene ble vedtatt.
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3.4 Møter og saker i politiske organ
Politisk organ
Kommunestyret
Kontrollutvalget
Formannskapet
Driftsutvalget
Utvalg
for
bygg
og
arealplansaker (BYAR)
Helse og oppvekst (HO)
Kultur, miljø og tekniske
tjenester (KMT)

2018
Antall
Antall
møter
saker
11
146
6
50
12
64
8
24
13

2019
Antall
Antall
møter
saker
11
146
6
50
12
64
8
24

95

13

95

2020
Antall
Antall
møter
saker
10
144
5
40
13
113
10

70

4

8

6

24

4 SAMFUNNSØKONOMISK UTVIKLING
4.1 Stedsutvikling

Oppdal sentrum – Ferdigstillelse av nye forretningsbygg 2021

I 2021 har det vært stor byggeaktivitet i Oppdal
sentrum. Bl.a. byggeprosjektene
Innovasjonssenteret, Domus, BurgerKing med
El-billadetilbud har krevd at Oppdal kommune
har hatt kompetanse og kapasitet til å avklare
prosjektene i forvaltningen og legge til rette for
realisering. Prosjektene har hatt og har fortsatt,
direkte effekt for lokalt og regionalt næringsliv.

Foto: Ove Karlsvik

Videre merkes allerede interesse og synergi
med tanke på ny etablering og utvikling.

4.2 Befolkningsutvikling
Folketallet i Oppdal viste en oppgang på 85
personer fra 2020 til 2021.
Folketallet per 31.12.2021 var 7 066.
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Tabell Befolkningsutvikling

2011

2012 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fødte

82

66

69

78

69

71

54

68

62

73

72

Døde

60

76

66

52

65

53

60

62

74

71

67

41

51

17

14

28

69

3

3

16

38

79

6 755

6 794

6 814

6 852

6 886

6 973

6 970

6 975

7 001

6 981

7 066

0-5 år

437

452

460

477

472

471

438

436

434

421

440

6-15 år

895

862

847

802

810

819

834

824

818

817

820

16-19 år

363

368

348

381

367

366

375

360

372

352

348

20-66 år

3 981

4 000

4 013

3 991

3 998

4 036

4 010

4 026

4 008

3 995

4 034

712

756

798

846

878

908

942

949

998

1 017

1 031

367

356

348

355

361

373

371

380

371

379

393

Netto
innflytting
Folketall
31.12
herav:

67-79 år
80 år
over

og

Folketall per 31.12 årene 2008-2021
Oppdal kommune
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4.3 Levekår
Oppdal har 46 personer som melder at de var
helt arbeidsledig desember år 2021. Dette
utgjør 1,3% av arbeidsstyrken og er nedgang på
32 personer fra samme tid i fjor. Delvis ledige er
43 personer som er en nedgang på 27 fra i fjor.
På tross av COVID-19tiltak har vi i år 2021 hatt
stor etterspørsel etter arbeidskraft som har ført
til den lave ledigheten. Det er flere bedrifter i
Oppdal som har opplevd utfordringer med å
rekruttere arbeidskraft. Ledigheten i Oppdal
ligger under fylkes og landsnitt. Legemeldt
sykefravær for hele Oppdal 3. kvartal år 2021 er
4,8% som er likt fylkessnittet. Sykefraværet er
ned fra 5,7% fjerdekvartal år 2020.

4.4 Pendling
Pendling kan til en viss grad vise kommunens
attraktivitet som bo- og arbeidskommune.

4.5 Utbygginger - bolig, fritid og næring
Oppdal kommune har nå veldig begrenset tilbud
av byggeklare, kommunale boligtomter, tab.1
nedenfor. Imidlertid har private tilbydere et godt
tilbud av boligtomter.

næringsutviklingen. Dialog mellom byggebransjen og plan og byggesak videreutvikles til
fordel for både kommune og næringsliv som
stedsutvikler.

Kommunens rolle som plan- og bygningsmyndighet har betydning for steds- og

Oppstillingen i tab.2 nedenfor viser antall
søknadspliktige
vedtak
etter
plan
og
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bygningsloven. Vedtakene er gyldige i 3 år, med
andre ord vil noen av tiltakene starte senere enn
vedtaksåret. Statistikken må derfor leses som et

Tabell 1 Oversikt tomter
Boligområde
Tomter solgt
i 2018

bilde på aktivitet i byggebransjen innenfor
vedtaksperioden.

Tomter
solgt i 2019

Tomter
solgt i 2020

Gjenværende
tomter pr.
31.12.20

Tomter
solgt i 2021

Gjenværende
tomter pr.
31.12.21

Bjørkmoen 3

3

0

0

0

0

0

Brennhaug-Mjøen
Driva
Lønset
Fagerhaug
Rugdevegen

2
0
0
0

1
1
0
1

0
0
0
0

1
0
2
2

1
0
0
1
0

0
0
2
2
5

Oversikt vedtak plan-/byggesaker
Tabell 2 Oversikt over i vedtak plan og byggesaker
Kategori
2017
2018

2019

2020

Fritidsbolig ny

81

85 60 (131 nye enheter)

Fritidsbolig - eksisterende

57

40

Bolig - ny

16

Bolig eksisterende
Næring - ny
Næring - eksisterende
Totalt antall behandlede saker

2021

185

169

44

60

71

15

18 (42 ny enheter)

47

43

26

24

34

32

35

3

13

12

18

17

7

8

9

17

10

190

185

177

359

345

4.6 Jernbanesatsing

4.7 Bredbånd

Oppdal kommune har også i 2021 arbeidet
sammen med kommuner og fylkeskommuner
for bedre togtilbud med 2-timersavganger på
Dovrebanen Oslo – Trondheim. Dette krever
bl.a. utbygging av sporanlegg ved Oppdal
stasjon. Selv om Bane Nor har meddelt at de
ikke har konkrete planer om nødvendige tiltak,
er det viktig å fortsette arbeidet.

Det pågår arbeid med bredbåndsprosjekt med
kommunal og statlig støtte i områdene sørover
mot Engan og skiferindustrien.
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4.8 Næringsutvikling

Oppdal har en bred næringsstruktur, og er en
av få innlandskommuner i Midt-Norge med
positiv utvikling i folketallet over tid. Totalt var
det registrert 4 142 (3 992) hytter i Oppdal i
2021. I motsetning er det registrert 2 562
(2 556) eneboliger og 225 leiligheter i
kommunen. Det vil si at det er flere
fritidsboliger enn eneboliger/leiligheter i
Oppdal. Kilde: SSB

Pelsdyrnæringen i Oppdal ble heftig diskutert
også i 2021. Regjeringen er fortsatt ikke ferdig
med arbeidet med utbetaling av erstatning.
Fem av sju kommuner rundt Trollheimen har
våren 2020 satt i gang prosjektet “tålegrense
for beitenæringen” inn mot Trollheimen og
Igelfjellet. Rapporten presenteres for
kommunestyret til behandling januar 2022.

Næringsarbeidet i Oppdal er organisert
gjennom
kommunens
utviklingsenhet,
Formannskapet/ordfører,
Nasjonalparken
Næringshage AS (samarbeidsorgan mellom
Oppdal og Rennebu).

Tabellen nedenfor over husdyrholdet i Oppdal
viser at antall produsenter fortsatt går ned,
samtidig som produksjon av melk og kjøtt
holder seg noenlunde stabilt.
Det mest spesielle er at 2021 er det siste året
med produksjon av pels i kommunen, fra
årsskiftet har alle avsluttet og over 100 år med
produksjon av naturlig og flott pelsverk er over
i Oppdal.

Nasjonalparken Næringshage skal i henhold til
oppdragsavtale bistå ved bedriftsetablering
samt ha fokus mot de bedrifter og prosjekter
med størst utviklingspotensial i regionen.

Det er i år bygd to nye fjøs og ombygd 3 med
en kostnadsramme på 17,7 millioner, der
tilskudd fra Innovasjon Norge utgjør 4,3 mill.
Året ga en oppblomstring i nye gardsmatutsalg
og nye grønnsakprodusenter.

Næringsarbeidet i kommunen utføres i
kommunedirektørens stab og ved enhet plan
og forvaltning, der landbrukskontoret pr.
oktober er blitt Avdeling for landbruk, miljø og
kultur.
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Ant. Melkebruk
Ant. kyr
Ant storfeprodusenter
Ant ammekyr
Andre storfe
Ant. saubruk
Ant. Sau vinterfora
Ant. geit
Ant. pelsdyroppdrettere
Ant revetisper

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

58
1 529
27
315
3 438
124
20 132
172
22
8 904

55
1 445
26
317
3 332
123
21 310
163
18
6 401

53
1 399
23
349
3 309
122
21 501
184
17
4 810

52
1 391
25
525
3 437
124
19 370
52
14
4 752

50
1 418
29
471
3 294
116
18 582
110
14
4 470

46
1 288
30
598
3 367
108
17 784
44
9
3 362

44
1246
33
644
3549
103
17685
36
4
856

COVID-19 pandemi - Tilskudd til næringslivet 2020
Oppdal kommune har gjennomført tildeling av midler fra «Kommunal kompensasjonsordning for lokale
virkemidler». Følgende ble gjort i tre omganger:
- Tilskuddsrammene er brukt i sin helhet, hhv.
o kr 642 779 formannskapet 11. mai 2021,
o kr 1 846 000 formannskapet 8. juni 2021 og
o kr 1 582 000 formannskapet 7. september 2021

4.9

Samfunnssikkerhet

«Kommunetrappa» er en oversikt fra
Statsforvalteren som viser i hvor stor grad
kommunene har oppdatert planverk. Grunnet
COVID-19
pandemien
er
ikke
«kommunetrappa» for 2021 utarbeidet fra
Statsforvalteren. Her er Oppdal kommunes
plassering i 2020.

Kommunen har ikke beredskapsråd, men
planlegger å ta dette i sammenheng med
revidering
av
overordnet
risikoog
sårbarhetsanalyse.
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4.10 Innkjøp
Kommunen har vedtatt egen innkjøpsstrategi i
K-sak 21/87. Her inngår krav til etikk ved
anskaffelser
og
bekjempelse
av
arbeidsmiljøkriminalitet.

kriterier og lokale innkjøp. Kommunen har
rutinemessig
utført
kontroll
hvorvidt
leverandørene oppfyller kravene i avtalene om
lærlinger og sosial dumping. Ingen avvik
funnet. COVID-19 pandemien har medført
betydelige prisøkninger på enkelte varetyper
noe som har utfordret budsjettrammene.

Årets innkjøpsseminar sammen med Oppdal
næringsforening i oktober hadde temaene
næringslivets bruk av TendSign, tildelings-

4.11 Digitalisering
I strategiplanen for digitalisering 2018-2021, har
kommunen vedtatt de fire satsningsområdene
digital
kompetanse,
selvbetjening,
tjenesteproduksjon
og
åpenhet
og
medvirkning.
Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor
2019-2025, har som mål at digitaliseringen skal
gi en enklere hverdag for innbyggere,
næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre
tjenester, mer effektiv ressursbruk og legge til
rette for produktivitetsøkning i samfunnet.
1. juni 2021 begynte Ola Andreas Stavne i
jobben som leder for IT og digital samhandling.
Som medlem i kommunedirektørens strategiske
ledergruppe, og med overordnet ansvar for
fellesfunksjonene IKT, post, arkiv og sekretariat
og servicetorget, skal denne rollen styrke
arbeidet
med
digitalisering
og
digital
samhandling i kommunen.
I 2021 har enhetene gjennomført følgende tiltak
for å bidra til at vi når de fire hovedmålene i
planen:

tjenestemottakere. Tempoet på utviklingen av
nye digitale løsninger har økt. Ledere og
ansatte må i større grad enn før tilpasse og
forbedre sine arbeidsrutiner i takt med denne
utviklingen.
Her er noen eksempler på hvordan den digitale
kompetansen er styrket i 2021:
Nytt overordnet internkontrollsystem, Compilo,
hvor ansatte finner rutiner, kan melde avvik eller
forbedringsforslag, gjennomføre analyse av
risiko og sårbarhet og varsle om kritikkverdige
forhold. I tillegg til opplæring av redaktører,
avviksbehandlere og ansatte, har ledere fått
innføring
i
modenhetsanalyse
av
internkontrollarbeidet i kommunen.
Microsoft Teams til intern samhandling og
kommunikasjon. Basert på etablert praksis, er
organiseringen av Teams tilpasset behovet til
enhetene og tjenesteområdene.
Visma
BI
er
en
modul
i
virksomhetsstyringssystemet som gjør det
enklere for ledere å få daglige oppdateringer på
f.eks. økonomi og sykefravær. Løsningen er ett
av flere tiltak som skal bidra til å redusere
tidsbruken på administrative oppgaver.

4.11.1 Styrket digital kompetanse
Som kommune må vi ta høyde for stor variasjon
i digital kompetanse blant ansatte og
Side 14
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4.11.2 Digital selvbetjening

Skolehelseteam i Teams, som skal gjøre det
enklere for fagpersoner fra ulike enheter i
kommunen og Oppdal videregående skole å
samarbeide om å gi et best mulig helsetilbud til
elevene.
91,8 % av alle innkommende fakturaer er
elektroniske gjennom EHF. I 2017 var andelen
63%.

Mulighetene for digital selvbetjening i
kommunen, øker i takt med at vi tar i bruk
digitale fellesløsninger utviklet av statlige
virksomheter og/eller kommunesamarbeid.
De beste eksemplene fra 2021 på
innbyggerrettet selvbetjening, er løsningen for
tildeling av time til COVID-19vaksine og
bestilling av COVID-19test.
Kommunens saksbehandlere har i løpet av det
siste året merket at Skatteetaten, i samarbeid
med KS, har forenklet og forbedret tilgangen til
blant
annet
folkeregisteret
og
arbeidstakerregisteret.
Økt
grad
av
selvbetjening på disse områdene vil bidra til
redusert saksbehandlingstid og kostnader.

Det ble investert 6,7 millioner kroner i
oppgradering / ny IKT-infrastruktur, velferdsteknologi og programvare
i 2021.
Infrastrukturen skal nå kunne tåle dagens drift,
men det må fortsatt beregnes investeringer i
IKT-infrastrukturen for å kunne imøtekomme
behovet for sikker drift.

4.11.3 Digital tjenesteproduksjon
I 2021 har kommunen tatt i bruk flere av
tjenestene som er tilgjengelig på FIKSplattformen.
KS Fiks er en felles tjenesteplattform for norske
kommuner og fylkeskommuner. Formålet med
FIKS-plattformen er å hjelpe kommuner og
fylkeskommuner med å digitalisere sine
tjenester raskere, øke kvaliteten på tjenestene
og digitalisere for lavere kostnader.
Et eksempel er Fiks klinikermelding, hvor
kommunen kan sende klinikermelding direkte
fra løsningen for sporing av COVID-19 smitte til
Folkehelseinstituttet (FHI).
Kommunen har tatt i bruk flere funksjoner i
Microsoft 365, og spesielt Teams, for å forenkle
og
effektivisere
samhandling
og
kommunikasjon internt i organisasjonen. Målet
er at dette skal komme innbyggerne til gode, i
form av tjenester med bedre kvalitet og økt
kapasitet. For eksempel er det opprettet

4.11.4

Åpenhet og medvirkning:

Åpenhet og medvirkning er viktige prinsipper i
forberedelse og behandling av saker i
folkevalgte organer og saker delegert til
kommunedirektøren.
Oppdal kommune fikk i 2021 ros av
Offentlighetsutvalget for å ha dokumenter i
fullformat åpent tilgjengelig på den digitale
postlista.
Prosjektet Z i Oppdal, bedre tverrfaglig innsats
for utsatte barn og unge, er et godt eksempel på
hvordan digitale løsninger kan bidra til bedre
medvirkning. I fagsystemet Visma Flyt samspill,
som blir tatt i bruk i 2022, er det lagt til rette for
digital samhandling mellom barn/ungdom,
foresatte og fagpersoner.
Brukerundersøkelser har vært gjennomført
overfor fem ulike brukergrupper med god
deltakelse.
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5 BRUKERPERSPEKTIVET
Med brukere fra 0-100 år må kommunen ivareta
mange ulike behov. Felles for alle er ønsket om
god omsorg, mestring av egne liv og plass til
livsglede og lek. Brukerundersøkelse er et
verktøy for å måle hvorvidt de kommunale
tjenestene svarer til forventningene. Gjennom
standardmålingene til KS kan vi sammenstille
tilbakemeldingene med svarene i andre
kommuner.

Tallverdi fra 1 til 6 der 6 er høyeste verdi (¹
høyeste verdi er 4, ²høyeste verdi er 2);
³høyeste verdi er 5). Skolene gjennomfører
Utdanningsdirektoratets
elevundersøkelse
hvert år, og foreldreundersøkelse annethvert år,
resultat vises på den enkelte skoles målekart).

Oppdal
Barnehage – foreldre/foresatte
Barnevern – barn og unge
Barnevern – foresatte
Byggesaksbehandling
Dagsenter – brukere
Ergonomi og fysioterapitjeneste
Helsestasjon
Hjemmetjenestene – brukere
Hjemmetjenestene – dagsenteret
Institusjon – beboere
Institusjon – pårørende
Psykisk helse – brukere over 18
Skolehelsetjeneste – ungdomstrinn og videregående
Ung
Skolehelsetjeneste foreldre/foresatte
Skolehelsetjeneste (egenutviklet)
Utviklingshemmede – bruker
Utviklingshemmede – pårørende
Vann og avløp

2019
5,3

2020
4,6

Norge
2021

3,4
4,6

4,9
5,7
5,6
5,5
5,3
2,0
4,9

3,6

5,5
U.off.
5,0
5,3

Det
ble
gjennomført
seks
ulike
brukerundersøkelser i 2021, inkludert
Utdanningsdirektoratets undersøkelser for
skole. Brukere uttrykker generelt stor
fornøydhet med kommunale tjenester.
Poenggivingen ligger høyt oppe på skalaen.
Dette gjelder ikke bare for Oppdal, men for
landet som helhet.

Foto: Aune barneskole
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4,5³
3,01
4,6
4,4
5,4
5,1
5,3
5,0
5,3
1,92
4,4
3,71
4,8
4,7
5,3
1,22
4,6
4,9
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5.1 Barn og unge
Pandemien har også i 2021 i stor grad preget
livet til barn og unge. Selv om en både nasjonalt
og lokalt har forsøkt å skjerme barn og unge
mest mulig fra smittevernrestriksjoner, har covid19 rammet aldersgruppen på mange måter. For
barn og unge i utvikling er et år en større del av
livet, enn for voksne. Selv om barnehager og
skoler har vært åpne, har f. eks ikke barn og
unge i like stor grad kunnet velge hvem de vil
være sammen med og hva de ønsker å gjøre.
I perioder i 2021 har det vært noe redusert
åpningstid for SFO og barnehager ut fra
smittevernfaglige hensyn.

Det er viktig å utvikle et godt flerfaglig samarbeid
omkring barn og unge. I 2021 startet Oppdal
kommune det 2-årige prosjektet “Z i Oppdal”
finansiert gjennom midler fra Bufdir. Målet med
prosjektet er å bedre tverrfaglig og tidlig
identifisering av utsatte barn, og sikre tiltak der
det er behov.
Totalbildet er fortsatt at de aller fleste barn og
unge i Oppdal gir uttrykk for at de trives godt på
skole, barnehage og fritid. Fødselstallene for
både 2020 og 2021 ligger høyere enn på mange
år, noe som er svært positivt.

De forbyggende tjenestene i Helse- og familie
har hatt stort fokus på at tjenestene for barn og
unge skal være opp å gå som normalt til tross for
pandemi. PP-tjenesten har hatt en stor økning i
antall henvisninger, spesielt kan nevnes økning
i ungdomsskolealder på grunn av psykiske
utfordringer. Også innenfor tjenesten psykisk
helse og rus opplever en økning i henvisninger
hos ungdom under 18 år. Det gjenstår å se om
dette henger sammen med pandemi, eller kun
har sin årsak i en generell samfunnsutvikling.
Foto: Pikhaugen barnehage

5.1.1

Barnevern
Oppdal

Barnevern
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år
Andel undersøkelser med behandlingstid innen tre
måneder
Barn i alderen 0-17 år med melding i barnevernet ift på
innbyggere 0-17 år.
Antall stillinger med fagutdanning pr.1000 barn 0 -17 år
Barnevernet i Oppdal og Rennebu ligger fortsatt
godt an på flere Kostra-indikatorer, og holder

2019 2020
4,1
3,9
95

Gruppe Landet
02
ex Oslo
2021
2021
2021
3,9
Ikke tilgjengelig

: 100

Ikke tilgjengelig

3,8

2,8

2,8

4,7

4,3

4,0

4,1

4,1

5,4

5,4

frister for undersøkelse. Bemanningen i Oppdal
pr.1000 barn 0-17 år er lavere enn
landsgjennomsnittet. Barneverntjenesten
opplever at det er krevende å utvikle kvalitet på
tjenesten i takt med behovet og samfunnets økte
forventninger.
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5.1.2 Barnehage
Gruppe Landet
02
ex Oslo

Oppdal

KOSTRA-tall, barnehage. Tall i prosent.
2019

Andel barn 1-5 år med barnehageplass

2020

2021

98,3

99,7

94,4

93,6

43,5

46

44,2

57,9

48,9

16,6

17,9

15,9

15,9

21,5

83,6

84,4

76,6

83,1

85,6

100,8

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i
barnehage
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til
førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle
barnehager.
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til
innvandrerbarn 1-5 år

2021

2021

Oppdal kommune innfridde også i 2021 lovens
krav i forhold til full barnehagedekning. Dette ble
løst gjennom en kombinasjon av kommunale og
private plasser. Oppdal tilbyr plass til alle søkere,
også de som ikke har lovfestet rett til
barnehageplass. Den høye barnehagedekningen
som fremkommer i KOSTRA er noe misvisende da
også barn bosatt i Rennebu har barnehageplass i
Oppdal regnes med.

landsgjennomsnittet. Dette kan skyldes ulike
rapporteringstidspunkt, men en ser en tendens til
at mens etnisk norske foreldre i stor grad søker
barnehageplass allerede fra barnet er 1 år, er det
noen minoritetsspråklige foreldre som velger å
vente. Dette er ikke spesielt bekymringsfullt, da de
fleste velger barnehage fra senest 2-årsalder og
alle skolestartere i Oppdal har flere års
barnehageopphold bak seg.

Oppdal har gjennom lang tid hatt svært høy
barnehagedeltakelse
for
barn
med
innvandrerbakgrunn. Dette er positivt både med
tanke på språkinnlæring og inkludering. Andelen
minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til
innvandrerbarn har gått ned i 2021 og ligger under

I 2021 har det vært en stor økning i vedtak om
individuell tilrettelegging for barn med nedsatt
funksjonsevne.

5.1.3 Skole
KOSTRA-tall, grunnskole. Tall i prosent (to siste linjer
representer antall elever og poeng).
Andel elever i grunnskolen som får særskilt
norskopplæring
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng
Fra skoleåret 2020/21 ble det innført nytt
læreplanverk for grunnskolen. Skolene har
arbeidet med å iverksette de nye læreplanene og
har hatt et ekstra fokus på å øke elevenes
medvirkning i læringsfellesskapet.

Oppdal
2019

2020 2021

Gruppe Landet
02
ex Oslo
2020
2020

7,0

8,1

9,6

4,4

4,7

8,5
15,1
41,0

7,7
15,6
41,6

8,1
14,2
42,4

8,1
13,3
42,7

7,9
15,6
43

Andel elever som får spesialundervisning i skolen
i Oppdal ligger på nivå med landsgjennomsnittet.
En ser en klar tendens til at flere av elevene har
store sammensatte vansker som krever individuell
tilrettelegging av spesialundervisningen og
skoledagen.

På grunn av covid-19 ble eksamen for 10.trinn
avlyst våren 2021, og grunnskolepoeng er derfor
kun basert på standpunktkarakterer. En ser en fin
økning i tallene for Oppdal. Elevene i Oppdal
hadfde i 2021gode faglige resultater på nasjonale
prøver. På 8.trinn var 80,9 % av elevene på nivå
3-5 i lesing, mot 72,5 % i landet uten Oslo.
Tilsvarende tall for regning var 74,6 % i Oppdal på
de 3 høyeste nivåene, mot 68,7 % i landet uten
Oslo.

Oppdal har en høy andel elever som får særskilt
norskopplæring.
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5.2 Voksne og eldre med tjenestebehov
KOSTRA-tall, sosialtjeneste og hjemmetjeneste
under 67 år
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste
kilde til livsopphold (antall)
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (%)
Andel innbyggere 80 år og over som bruker
hjemmetjenester (%)
Hjemmebrukere som har omfattende bistandsbehov,
0-66 år (antall)
Sosialhjelpsmottakere (antall)

Oppdal
2019

2020

2021

Gruppe
02
2021

Landet
ex Oslo
2021

41

20

17

810

37872

35

33,2

32,3

44,9

48,8

34

31,9

34,1

33,6

28,7

17

23

23

502

17654

134

128

111

-

-

5.2.1 Støttemottakere
Oppdal har 46 personer som melder at de var helt
arbeidsledig desember år 2021. Dette utgjør 1,3%
av arbeidsstyrken og er nedgang på 32 personer
fra samme tid i fjor.

5.2.4 Funksjonshemmede
Bosituasjonen og Covid-19pandemien har preget
også 2021 – uten at brukergruppa har hatt
redusert tjenestetilbud. Det er gjennomført
omorganisering av botilbud i 2021.

Oppdal har 555 personer som mottar uføretrygd
pr. november år 2021. 28 personer er under 30 år.
Antall personer som mottar uføretrygd er opp fem
personer fra desember år 2020. Antallet mottakere
av økonomisk stønad er 111 personer i år 2021
som er 20 færre enn år 2020.

Det er i Oppdal 15 brukere under 0-66 år med
ressurskrevende tjenestetilbud. Oppdal kommune
sine brukere er alle under 66 år. Dette er en liten
nedgang fra 2020.

5.2.2 Flyktninger

Oppdal kommune har hatt en økning i antall timer
med Brukerstyrt Personlig Assistanse. Samlet har
det vært reduksjon i det totale tjenestetilbudet av
hjemmebaserte tjenester.

Ved utgangen av 2021 hadde kommunen 73
flyktninger innenfor 5-årsperioden, og ca. 25
personer i introduksjonsprogrammet. Fokuset for
arbeidet med flyktninger har vært å bidra til at
bosatte flyktninger blir selvforsørget så raskt som
mulig. I 2021 var måloppnåelsen i overgang fra
introduksjonsprogram til utdanning/arbeid på 63
%.
Det
er
et
nært
samarbeid
mellom
Innvandrertjenesten/flyktningetjenesten,
videregående skole og arbeidslivet. En relativt stor
del av de som blir bosatt i Oppdal blir elever ved
Oppdal videregående skole. Innvandrertjenesten
ser i samarbeid med lokalt nav-kontor at de som
er bosatt som flyktninger, og som fortsatt bor i
Oppdal, er sysselsatt, og i liten grad har behov for
støtte fra nav.

5.2.3 Unge voksne
Psykisk helse og rusarbeid har i 2021 opplevd en
tendens knyttet til økt tjenestebehov hos unge
voksne. Det er et økende behov for tjenester på
kveld og helg. Tjenesten har ikke kunne
imøtekomme
behovet
innenfor
enhetens
tilgjengelige ressurser.
Omorganisering av tjenesten med bedre tilpasning
av tjenestetilbud som ble gjennomført i 2020 har
vist god effekt på det helhetlige tilbudet.
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5.2.5 Eldreomsorg
Oppdal

KOSTRA-tall, eldreomsorg
Andel innbyggere 80 år og over som bruker
hjemmetjenester (prosent)
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på
sykehjem (prosent)
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)
Andel beboere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet
bemanning hele døgnet (prosent)
Andel innbyggere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet
bemanning hele døgnet (prosent)
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)
Covid-19 situasjonen har i stor grad påvirket drift
av tjenester i eldreomsorgen i 2021. Det har vært
lite rullering av pasienter mellom tjenestetilbud
og tjenestenivå. Tjenestene har hatt utfordringer
knyttet til fravær av personell som følge av lav
terskel for fravær og covid-fravær. Det har i 2021
vært store utgifter til kjøp av sykehjemsplasser
fra annen kommune samt utgifter til
utskrivningsklare pasienter fra sykehus.
Det har vært noe nedgang i antall tjenestetimer i
hjemmesykepleien i 2021. En økning av antall

Gruppe Landet
02
ex Oslo
2021
2021

2019

2020

2021

34,0

31,9

34,1

33,6

28,7

35,0

33,2

32,3

44,9

48,8

12,1

10,8

8,7

11,0

10,8

0,5

0,49

0,54

0,51

0,62

56,9

58,9

73,3

51,4

33,4

10

8,7

14,0

6,2

3,7

100

100

100

98,1

92,4

beboere 80 år og over i heldøgns omsorgsbolig
skyldes ferdigstillelse av renovering BOAS.
Det har også i 2021 vært fokus på tiltak for å
hindre ensomhet for eldre.
Det har vært jobbet med tiltak for å imøtekomme
innsparingskrav i helse- og omsorgssektoren.
Det har i 2021 vært innsparing knyttet til
reduserte
ressurskrevende
tjenester
i
hjemmetjenesten, økte husleieinntekter til
tekniske tjenester som følge av omgjøring av
omsorgsboliger til utleieboliger. Samlet er det i
2021 gjort en innsparing på kr.4 140 000.

5.2.6 KAD – kommunalt akutt døgntilbud
Oppdal kommune har 1 plass beregnet for
øyeblikkelig hjelp døgntilbud. i 2021 var det ikke
mulig å gi dette tilbudet i 330 av årets døgn.
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6 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE

Kommunedirektør
Ole Bjørn Moen

Stab og støttefunksjoner
Lønn og personal
Dagfinn Skjølsvold

Økonomi
Elin Johanne
Dolmseth
IKT og digital samhandling
Ola Andreas Stavne

Utviklingsleder
Jan Kåre Husa

Rådgiver
oppvekst
Dordi Aalbu

Rådgiver helse og
omsorg
Frøydis Lindstrøm

Enhetene

Plan og forvaltning
Ane Hoel

Helse og familie
Hanna
Lauvås
Westman

Hjemmetjenester
Lill Wangberg

Oppdal
helsesenter
Turi Teksum

Ungdomsskolen
Håvard Melhus

Aune barneskole
Øyvind Melhus

Drivdalen
oppvekstsenter
Beate Lauritzen

Midtbygda
oppvekstsenter
Kjell Braut

Høgmo og
Pikhaugen
barnehager
Ann Kristin
Rosset

Tekniske tjenester
Thorleif Jacobsen

NAV
Arnt Hove
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6.1 Tilfredse medarbeidere
Oppdal
kommune
bygger
sin
arbeidsgiverstrategi og organisasjonskultur på
hovedprinsippene verdibasert ledelse, åpenhet
og etikk, lærende organisasjon, attraktive,
inkluderende og helsefremmede arbeidsplasser
og en god og effektiv drift.

Varslingsrutinen er en del av kommunens etiske
retningslinjer, og er innlemmet i kommunens
HMS-rutiner. Vi hadde ingen varslersak til
behandling i 2021.

6.1.2 Kompetanse
Det er gjennomført mye godt lærings- og
utviklingsarbeid i 2021 de fleste enhetene har
egne kompetanseplaner
Noe av det som er gjennomført er:
Skolene:
Skolene hadde 14 lærere lærer på
videreutdanning i skoleåret 20/21 i følgende fag:
 Norsk
 Engelsk
 Matematikk
 Mat og helse
 Begynneropplæring
Skolene hadde 5 lærere på videreutdanning
skoleåret 2021/22 i følgende fag:
 Engelsk
 Andrespråkspedagogikk
 Profesjonsfaglig digital kompetanse
 Musikk
 Programmering

Hjemmetjenestene:
 mellomledere er ferdig med i administrasjon
og ledelse

1
mellomleder
er
ferdig
med
videreutdanning i helsejuss

1 helsefagarbeider er ferdig med
videreutdanning i velferdsteknologi


helsefagarbeidere tar desentralisert
sykepleieutdanning



1 sykepleier tar master i helse og sosialfag
-klinisk sykepleie
1 sykepleier er ferdig med videreutdanning
i sårbehandling
Flere assistenter har tatt fagbrev som
helefagarbeidere




Det er utarbeidet en lærlingestrategi for Oppdal
kommune som er lagt frem for politisk
behandling

Barnehagene
Barnehagene
deltar
i
barnehagebasert
utviklingsarbeid gejnnom REKOM (lokal ordning
for kompetanseutvikling i barnehagen). Tema er
Pedagogisk ledelse og arbeidet foregår i
samarbeid med Dronning Mauds Minne.

Oppdal helsesenter:



6.1.3 Lærlinger

Skolene deltar i skolebasert utviklingsarbeid
gjennom
DEKOM
(lokal
ordning
for
kompetanseutvikling i skolen). Tema er
Samskaping i skolen og arbeidet foregår i
samarbeid med NTNU.

Mat og helse
Begynneropplæring




6.1.1 Etikk og varsling

o
o



1 fagutviklingssykepleier tar Master «Helseog omsorg i plan», Universitetet i
SørøstNorge. Ferdig 2024.
1 sykepleier har tatt videreutdanning
«Aldring og eldres helse» NTNU. Ferdig vår
2021
1 avdelingsleder tar Master «Public
administration», NTNU. Ferdig 2022
1
avdelingsleder
tar
viderutdanning
«Administrasjon og ledelse», Høyskolen i
Innlandet. Ferdig vår 2022.
Flere pleiemedhjelpere har tatt fagbrev som
helsefagarbeidere.

Vi har 13 lærlinger som er fordelt på fagene;
Helsefag, barne- og ungdoms-arbeider og IKT.

6.1.4 Rekruttering
Oppdal kommune hadde 138 ansettelsessaker i
2021, som fordeler seg på følgende måte:
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Hjemmetjenestene
21
Oppdal helsesenter
61
Helse og familie
10
Høgmo og Pikhaugen barnehager
9
Midtbygda oppvekstsenter
4
Ungdomsskolen
7
Aune barneskole
6
Driva oppvekstsenter
6
POF
5
Teknisk
9
Sum
138

Årsmelding for 2021
Her er det verdt å merke seg at Oppdal
helsesenter har nesten like mange ansettelser
som resten av kommunen til sammen. For å
finne årsaken til dette er det viktig å se på
stillingsstørrelsen som etterspørres i ansettelsessakene:

har ikke Oppdal kommune generelt sett store
rekrutteringsproblemer.

6.1.6 Likeverd



37% av sakene gjelder stillinger mindre
enn 25% stillingsstørrelse

Ett av fokusområdene for likeverd er
heltidskultur. Tradisjonelt er det også i Oppdal
kommune helseenhetene som har de største
utfordringene.



20% av sakene gjelder stillinger med
stillingsstørrelse mellom 25 – 49 %

Kvinner har hatt, og utgjør fortsatt det store
flertall av deltidsansatte.



12% av sakene gjelder stillinger med
stillingsstørrelse mellom 50- 74 %

Gjennomsnittlig stillingsprosent i Oppdal
kommune er på 77,7 % (66,8% året før).



31% av sakene gjelder stillinger med
stillingsstørrelse mellom 74 – 100%

Her ser vi at nesten 60% av stillingene som lyses
ut har en stillingsstørrelse mindre enn 50%. Bare
7 av de utlyste stillingene var hele stillinger. Med
en fordeling av arbeidsstokken på stor grad av
delstillinger, blir det naturligvis mange
ansettelsessaker.
Med bl.a. dette som bakteppe startet arbeidet
med å etablere en heltidskultur i 2021.

6.1.5 Konkurransedyktige betingelser
Lønnsoppgjøret i 2021 var et såkalt
mellomoppgjør. Resultatet lå innenfor en
økonomisk ramme som ga en lønnsvekst i tråd
med frontfagsmodellen. Det ble gjennomført
lokale forhandlinger for alle ansatte.
Det finnes ingen lønnsstatistikk i kommunal
sektor som sammenligner lønnsnivået for
forskjellige stillingsgrupper mellom kommunene.
Med Oppdal beliggenhet så har vi lite «lekkasje»
av ansatte til f.eks. Trondheim og andre bynære
kommuner. Dette har nok over tid ført til at
lønnsnivået for en del stillingsgrupper ligger
under lønnsnivået i bynære områder. Likevel så




Stillingsprosent kvinner 75,5
Stillingsprosent menn 86,8

I helseenhetene ligger gjennomsnittlig stillings
prosent mellom 60 - 65 %.

6.1.7 Seniorpolitikk
Oppdal kommune skal legge til rette for å være
en attraktiv arbeidsgiver for seniorer. Mangel på
arbeidskraft vil være en av samfunnets største
utfordringer de neste tiårene. En god
seniorpolitikk bidrar til at flere seniorer både kan
og vil fortsette lengre i arbeid.


Oppdal kommune har en egen lokal
seniorpolitisk ordning der ansatte fom. det
året de fyller 62 år kan ta ut 10 ekstra
fridager per år.

 Kommunen hadde i 2020 totalt 45 ansatte i
alderen 62 t.o.m. 70 år. Disse utgjør 8%
prosent av alle ansatte. Fordeling på kjønn:
41 kvinner og 4 menn.

6.1.8 Lønnsutvikling og likelønn
Menn har fortsatt høyere lønnsnivå enn kvinner.
Arbeidsgiver har fokus på å utjevne forskjellene
der det ikke har en naturlig forklaring.
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Tabell 3 Utvikling lønnsnivå mellom kvinner og menn

2021

2020

Menn
Kvinner

2019

kr 450 000

kr 500 000

kr 550 000

kr 600 000
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6.2 Likestilling og mangfold

orientering. Oppdal kommune har forankret mål
om likestillings- og diskrimineringsarbeidet i
kommunens
arbeidsgiverstrategi,
lønnspolitiske retningslinjer og IA – mål

Oppdal kommune ønsker et mangfoldig
arbeidsmiljø som gjør at vi rekrutterer de beste
og legger til rette for at vi kan beholde og gi
utviklingsmuligheter til våre ansatte gjennom
ulike livsfaser. Dette uavhengig av kjønn, alder,
etnisitet, religion, funksjonsevne og seksuell

Tabellen under viser kjønnsfordelingen pr.
enhet, inkludert ledere. Antall ansatte på ulike
enheter.

Tabell 4 Kjønnsfordeling per enhet

Antall ansatte
Hjemmetjenestene
Oppdal helsesenter
Aune barneskole
Ungdomsskolen
Helse og familie
Midtbygda oppvekstsenter
Drivdalen oppvekstsenter
Høgmo og Pikhaugen barnehager
Plan og forvaltning

Kvinner
163
111
53
38
43
31
14
34
42

Menn
9
21
17
15
7
7
2
3
6

Sum
172
132
70
53
50
38
16
37
48

6.3 Arbeidsmiljø og fravær
I følge lov om IA-bedrift er Oppdal kommune
forpliktet til å følge opp sykmeldte innenfor
rammene
som
IA-avtalen
legger,
og

sykefraværet har spesielt fokus i administrative
fora. Det totale sykefraværet hadde økning fra
7,6 prosent i 2020 til 9,1% i 2021.

Tabell 5 Andel sykefravær
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6.4 Diskriminering
Oppdal kommune arbeider for et inkluderende
arbeidsliv
og
ser
på
mangfold
på
arbeidsplassen som verdifullt i forhold til
likebehandling.

telser i kommunen skal gå til mennesker med
nedsatt funksjonsevne eller har hull i CV-en.
Med denne bakgrunn har vi besluttet å ta inn
følgende formulering i våre utlysningstekster :

Diskriminering
omfatter
all
forskjellsbehandling, utestenging eller preferanse basert
på rase, kjønn, alder, funksjonshemming,
seksuell legning, religion, politiske synspunkter,
nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller tilsvarende
forhold, som fører til at man tilsidesetter eller går
på akkord med likhetsprinsippet.

Oppdal kommune er opptatt av mangfold og vi
oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å
søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn,
funksjonshemming og etnisk bakgrunn. I lys av
inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer
med nedsatt funksjonsevne og /eller «hull i CV»
om å søke jobb hos oss.

Det er gjort et kommunestyrevedtak som
uttrykker et må om at minst 5% av alle nyanset-

6.5 Klima og miljø
I juni 2019, sak PS 85/2019, ble revidert Klima
–og energiplan vedtatt av kommunestyret som
en kommunedelplan. Klima- og energiplanen
for Oppdal kommune skal underbygge målene i
kommuneplanens samfunnsdel (2010-2025) og
arealdel (2019-2030), og består av et
plandokument og en tiltaksdel.

nasjonalt delmål på veien dit er å bli
klimanøytral i 20302. Dette innebærer at Oppdal

må redusere klimagassutslippene i 2030
med minst 50-55 % fra utslippsnivået i
referanseåret 2009. Tiltaksdel til klima og
energiplan med klimabudsjett for 2022 ble
vedtatt av kommunestyret i desember
2021. Som en del av dette arbeidet ble det
utarbeidet et arealbruksregnskap for
Oppdal.

De fleste av kommunens virksomheter har
ansvar for å realisere planens innhold. Arbeidet
skal følge kommunens årshjul gjennom
handlingsplan
og
budsjettbehandling.
Rapportering på tiltaksdelen skjer gjennom en
årsrapport, og selve planen rulleres hvert 4. år.
Årsrapporteringen for 2020 og 2021 ble slått
sammen og gjort høsten 2021, samtidig som
tiltaksdelen ble revidert.

Miljødirektoratets klimaregnskap for kommuner
viser de direkte utslippene av klimagasser
innenfor kommunegrensa.

De overordna målene i klima –og energiplanen
er:
Oppdal kommune skal bli et lavutslippssamfunn
i 2050.
Oppdal kommune skal øke energieffektiviteten
og andelen og bruken av ulike fornybare
energikilder.
Oppdal kommune skal være et klimarobust og
sikkert samfunn i et endre klima.
Figuren over viser referansebane (brun),
målbane (grønt) og faktiske, direkte utslipp
(gul). Målbanen viser en tenkt utvikling for å nå

I 2019 ble det igangsatt arbeid med et
klimabudsjett for kommunen. Klimabudsjettet er
en oversikt over de viktigste tiltakene
kommunen planlegger å gjennomføre for at
Oppdal skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Et
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målet om 50 % reduksjon i utslippene i 2030.
Referansebanen viser hvordan utslippene vil
utvikle seg ved hjelp av kjente drivkrefter i
samfunnet framover, uten at Oppdal kommune
gjennomfører ytterligere klimatiltak. Gapet
mellom målbanen og referansebanen utgjør de
tiltakene som er nødvendige for å kunne nå
målet om 50 % utslippsreduksjon i 2030.

Administrasjonen har behov for økt kompetanse
innenfor
både
utslippsreduksjon
og
klimatilpasning, og enhetene Tekniske tjenester
og Plan og forvaltning har også i 2021 deltatt
aktivt i nettverksgrupper innen disse fagfeltene.
I kommunestyrevedtak fra 22.06.2016 ble det
vedtatt at deler av Oppdal kommune skulle bli
miljøfyrtårnsertifisert. I 2021 har arbeidet med
dette stoppet litt opp, det planlegges nå
sertifisering 1.halvår 2022.

Tiltaksdelen til klima og energiplanen
inneholder 103 tiltak for hvordan målene skal
nås. Foreløpig er det få av tiltakene som skal
bidra til å redusere klimagassutslippene man
kan tallfeste klimaeffekten for. Det er derfor gjort
en skjønnsmessig vurdering av om tiltaket har
liten, middels eller stor klimaeffekt.

I 2021 ble det jobbet med vannområdeplaner
med tiltaksdel for alle tre vannområdene som
Oppdal er en del av. Planene er vedtatt for 2022
– 2027.

Oppdal er en av tre pilotkommuner i Trøndelag
i prosjektet «Klimatilpasning – fra kartlegging til
tiltaksplaner – små/mellomstore kommuner i
Trøndelag». Gjennom dette prosjektet ble det i
2020 utarbeidet en klimasårbarhetsanalyse for
Oppdal. I 2021 ble det det utarbeidet en
sektorovergripende klimastrategi med mål og
handlingspunkter. Denne ble vedtatt av
kommunestyret i juni, og innarbeidet i
tiltaksdelen til klima og energiplanen høsten
2021.

Det ble i 2021 vedtatt at Oppdal skal utarbeide
en kommunedelplan for naturmangfold, og det
ble innvilget tilskudd fra Miljødirektoratet til dette
arbeidet. Planprogrammet for dette arbeidet ble
vedtatt av kommunestyret i november.
Målene for kommunedelplan for naturmangfold:
1. Føre til økt kunnskap og bevissthet om
kommunens naturmangfold
2. Vise hvordan man kan bidra til å ta vare
på naturmangfoldet
3. Være et styringsverktøy for kommunen
i spørsmål knyttet til naturmangfold
4. Være grunnlag for arbeidet med
samfunns- og arealplanlegging

Endring i bruk av et areal kan gi store utslipp
eller opptak av klimagasser. Utslipp og opptak
fra skog og arealbruk kommer ikke fram i
utslippsregnskapet for direkte utslipp siden det
nasjonalt behandles som adskilte regnskap,
men netto binding av klimagasser er for Oppdal
sin del like stort som de årlige utslippene.
Arealbruksregnskapet viser at Oppdal har store
utslipp forbundet med vedtatte omdisponeringer
av areal gjennom reguleringsplaner. Totalt
utslipp fra vedtatte reguleringsplaner i 20162020 tilsvarer over halvparten av kommunens
direkte utslipp i 2019.

Det er viktig at arbeidet med klimagassreduksjon, klimatilpasning og naturmangfold ses i
sammenheng.

6.6 System og struktur
Etter kommuneloven § 23 skal kommunedirektøren sørge for at
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og instrukser,
kommunale bestemmelser og påse at arbeidet skjer under betryggende
kontroll. Kommunedirektørens internkontroll skjer i forlengelsen av
kommunestyrets tilsyn (med kontrollutvalg og revisjon) og statens tilsyn
med kommunen.

Internkontroll er de systemer og rutiner som
etablereres for å sikre tilstrekkelig styring,
måloppnåelse og etterlevelse av regelverk.

Internkontroll dreier seg derfor ikke bare om
kontroll, men like mye om styring og læring.
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Kommunedirektørens viktigste kontrollaktivitet
er å sikre mål- og resultatoppnåelse. Dette skjer
gjennom delegeringsreglementets klare fullmakter. Enhetsleder har ut i fra sine fullmakter
ansvar for å etablere tilstrekkelig internkontroll
innenfor sitt ansvarsområde.

6.6.1 Resultatledelse og nøkkeltall
Målkartene til enhetene gir en enkel og
oversiktlig framstilling av nøkkeltall, mål og
resultat der en kan følge utviklingen innen de
mest sentrale områdene i kommunen. Disse
fremkommer
i
budsjettdokumentet
for
kommende år.

6.6.2 Revisjoner
Som en del av kvalitetsstyringen gjennomføres
det interne og eksterne revisjoner som undersøker etterlevelse av krav i lover, forskrifter og
overordnede
styringsdokumenter.
Det
gjennomføres interne revisjoner på områder ut
fra en vurdering av risiko og hendelser i
organisasjonen.

6.6.3 Forvaltningsrevisjonen
Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner er et
virkemiddel kontrollutvalget har for å ivareta
kommunestyrets
tilsynsansvar
overfor
administrasjonen. Forvaltningsrevisjoner gir de
folkevalgte mulighet til å følge opp at politikk og
prioriteringer gir de ønskede resultater i
kommunens forvaltning og tjenesteyting.
Det ble ikke gjennomført forvaltningsrevisjon i
2021.

6.6.4 Statlige tilsyn
For å følge opp at kommunene leverer tjenester
i samsvar med lovkrav, gjennomfører forskjellige
myndigheter tilsyn i kommunene. Det har vært
betydelig færre tilsyn i 2020 og 2021 enn
foregående år. Grunnen er begrensninger som
COVID-19 har gitt.

Det er i 2021 gjennomført følgende systemtilsyn i Oppdal kommune (jfr. Kommuneloven §25-2):
Objekt

Tema

Tilsyn fra

Bedrifter og
tjenestesteder

COVID-19 smitteverntiltak

Oppdal kommune

Sosiale tjenester

Økonomisk rådgiving

Statsforvalteren

Strategisk ledelse

Kommunal beredskapsplikt og
helseberedskap

Statsforvalteren

16. jun.

1 avvik

Tekniske tjenester
Oppdal legesenter

Drikkevann og distribusjonssystem
Tilsyn

Mattilsynet
Statsforvalteren

13. jan.
23. sep.

0 avvik

Oppdal helsesenter

Tvungen helsehjelp

Statsforvalteren

16. jun.

0 avvik

Gatelys Skogvegen
Mekanisk påkjenneing nett
Skøytebanen, tekniske
tjenester
El-tilsyn

Tensio

13. apr.

1 avvik

Tensio

9. apr.

1 avvik

Tekniske tjenester
Lupinveien A-D
Lupinveien A-D
Oppdal kulturhus
Bjørndalshagen
dagsenter
Hjemmetjenesten,
Mellomvegen 2
Idrettshallen
Hjemmetjenesten,
Bjerkevegen 15
Midtbygda
oppvekstsenter

10 pumpestasjoner og vannmålere
Feiing
Feiing
Branntilsyn

Tensio
TBRT
TBRT
TBRT

22. apr.
2. jun.
6. jun.
19. jul.

0 avvik
4 avvik
0 avvik
2 merknader

Branntilsyn

TBRT

25. nov.

2 merknader

Branntilsyn
Branntilsyn

TBRT
TBRT

12. jul.
22. nov.

Branntilsyn

TBRT

25. nov.

0 avvik
0 avvik
1 avvik, 2
merknader

Branntilsyn

TBRT

8. nov.

2 merknader
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Dato
213 tilsyn hele
året

Funn
2 avvik
1 avvik
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Ungdomsskolen

Branntilsyn

TBRT

25. nov.

2 avvik

6.6.5 Kommunebarometeret
2021-rangeringen er basert på endelige tall
publisert i september 2021. Total-rangeringen
er vektet mot kommunens inntektsnivå, mens
Vekt

sektorrangeringen er basert på absolutte tall.
Tallene i tabellen nedenfor er sammenliknbare
tall.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Grunnskole

20,0 %

7

17

35

16

6

27

Pleie og omsorg

20,0 %

104

209

227

161

72

27

Barnevern

10,0 %

34

17

26

35

79

39

Barnehage

10,0 %

53

62

48

45

67

70

Helse

7,5 %

131

46

25

25

19

10

Sosial

7,5 %

146

183

196

87

186

222

Kultur

2,5 %

156

161

107

142

79

59

10,0 %

63

130

96

37

41

47

Kostnadsnivå

5,0 %

171

189

135

181

187

156

Miljø og ressurser

2,5 %

177

226

218

178

279

237

Saksbehandling

2,5 %

115

15

136

208

189

106

Vann, avløp og renovasjon

2,5 %

222

149

121

10

2

4

Totalt

100 %

3

7

17

1

6

9

Økonomi
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7 KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER
7.1 Stab og støtte
2021

Budsjett
2021

Nøkkeltall for enheten

2019

2020

Årsbudsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:
Antall lønns- og trekkoppgaver
Antall behandlede politiske saker
Alkoholloven - antall saker
Søknad om barnehageplass antall saker
Databrukere administrasjonsnett
Databrukere lærer/elevnett

26 765
1 581
28
24,7

28 701
1 536
28
24,8

29 431
2 298
30
24,6

29 431
1 626
27
24,4

1 446
360
35
93

1 244
330
35
80

1 247
421
12
100

1 244
330
35
93

750
1 050

750
1 050

650
1 100

820
1 050

Jan Kåre Husa
Utviklingsleder /
kommunedirektørens
stedfortreder

Fokusområde

Måleindikatorer
Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år

Resultat
2019

2020

Mål
2021

2021

Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best
PAS, IKT, lønn, personal og økonomi - interne tjenester:
Imøtekommenhet
5,4
Tilgjengelighet og respons
5,4
Resultat for brukerne -Hjelp og støtte
5,3

Brukere

Opplevd
kvalitet

Servicetorget:
Levere tjenester av god kvalitet
Servicevennlighet
De internettbaserte tjenestene (bruker)
De internettbaserte tjenestene (inntrykk)
Utviklingsenheten:
Levere tjenester av god kvalitet
Servicevennlighet
De internettbaserte tjenestene (bruker)
De internettbaserte tjenestene (inntrykk)

5,4
5,4
5,4

5,4
5,5

5,5
5,5

5
5,1
4,7
4,5

5,1
5,1
5,0
4,8

Behovsdekning
Målt
kvalitet

Oppetid data
Andel fakturaer som vi betaler innen
forfall
Andel fakturaer mottatt som EHF
Antall stedlige tilsyn barnehager
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99,9 %

99,9 %

83,9 %

84,2 %

81 %
2

88 %
0

99,9%
90,0 %
0

90 %
2
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Fokusområde

Måleindikatorer
Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år
Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass
Saksbehandlingstid helse
Faglig kvalitet

Resultat
2019

2020

96,0 %
<4 uker

Antall avvik i forhold til internkontroll
0
Vedtak opphevet av klageorgan Oppvekst
0
Vedtak opphevet av klageorgan Helse
0
Revisjonsberetning
Ren
Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best

Medarbeidere

Opplevd
kvalitet

Målt
kvalitet

Oppgavemotivasjon
Mestringstro
Selvstendighet
Bruk av kompetanse
Mestringsorientert ledelse
Rolleklarhet
Relevant kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Nytteorientert motivasjon
Fravær
Samlet fravær
Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger

Økonomi

Antall ansatte med mindre enn 65 %
Bevilgningene overholdes
Målt
kvalitet

Avvik i forhold til budsjettramme
Kostnadseffektiv drift
Netto driftsutgift til administrasjon som
andel av totale utgifter

2021

2021

96,0 %
<4 uker

<4 uker

96,0 %
<4 uker

0
0
0
Ren

0
0
0
Ren

0
0
0
Ren

4,1
4,4
4,4
4,2
3,9
4,2
3,9
4,6
4,2
4,3

4,5
4,5
4,6
4,5
4,5
4,5
4,3
4,6
4,5
4,5

9,1 %
7,6 %
1,5 %

3,0 %
2,0 %
1,0 %

4,3
4,5
4,6
4,5
4,2
4,5
4,1
4,6
4,2
4,5
2,0 %
1,4 %
0,7 %

9,6 %
8,2 %
1,3 %
0

0,5 %

5,8%

Mål

0
-4,7 %

0
1,7%

0
0,0 %

5,4%

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Det ble etablert en egen enhet for IKT og digital samhandling hvor PAS, IKT og
servicetorget inngår. Enheten skal ha spisskompetanse på digital samhandling.
Brukerundersøkelsen for interne tjenester ble utsatt fra høsten 2021 til februar
2022 på grunn av kapasitetsutfordringer. Samlet resultat fra februar 2022 viste at
interne brukere er godt fornøyd med tjenestene.

Medarbeidere

Utviklingen av hjemmesiden ble utsatt til 2022.
Det har vært stabilitet i arbeidsstokken. Arbeidsmiljøundersøkelsen viste gode
resultater både med når det gjelder det fysiske og det psykososiale
arbeidsmiljøet. Ansatte har gjennomført flere kompetansehevende tiltak ved bruk
av videokonferanseutstyr. Utstrakt bruk av hjemmekontor har vært en ny og
utfordrende situasjon.
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Økonomi

Avviket skyldes i hovedsak at budsjettert tilretteleggings- og etableringstilskudd til
vanskeligstilte på boligmarkedet ikke er benyttet (se ansvar 190).

Risiko
Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko
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Årsregnskap – Stab og støtte

100
120
125
140
150
160
170
172
174
175
180
183
184
185
190
195

Regnskap Budsjett inkl. Budsjettavvik Regnskap
Note
2021
endring 2021
2021
2020
2 759 664
2 782 000
22 336
2 796 038
3 327 504
3 438 000
110 496
3 490 508 1
234 006
233 000
-1 006
166 239
5 243 188
5 213 000
-30 188
5 826 823
2 954 382
2 830 000
-124 382
2 858 035 2
1 528 288
1 615 000
86 712
1 500 773
1 312 019
1 362 000
49 981
1 250 294
60 225
0
-60 225
0

Sekretariat
Lønns- og personalkontor
Ungdom i jobb
Økonomikontor
Servicetorget
Kommunedirektøren
Utvikling
Tjenester fra Nasjonalparken
Næringshage
Andel i fellesgodefinansiering
Regionalt næringsfond
Fellesutgifter
Tillitsvalgtordningen
Hovedverneombud
IKT drift
Fagansvar helse
Fagansvar oppvekst
Sum ansvarsområde

0
146 106
3 802 659
1 089 370
450
5 316 509
1 214 984
1 031 260
30 020 614

0
140 000
3 718 000
1 067 000
0
5 439 000
1 605 000
1 086 000
30 528 000

0
-6 106
-84 659
-22 370
-450
122 491
390 016
54 740
507 386

Note
nr.

Forklaring på budsjettavviket

1

Avvikene er i stor grad knyttet til lønnspostene:
- Sykefravær med refusjon av sykepenger
- Bruk av overtid samsvarer ikke med refusjonen
- Feilføring av lønn til ansatt som jobber med kvalitet (rettet opp i 22 budsjett)
Avviket er knyttet til vikar- og overtidsutgifter og lisenskostnader.

2
3
4

20 047
140 000
3 364 444
959 235
0
5 107 145
1 465 974
1 025 330
29 970 885

3
4

Årsak

Avviket er hovedsakelig en følge av at de endelige lisenskostnadene til eksterne leverandører
ble lavere enn refusjonene for IKT-drift fra enhetene.
Mindreforbruket skyldes primært at budsjettert tilretteleggings- og etableringstilskudd til
vanskeligstilte på boligmarkedet ikke er benyttet.

Enhetens disposisjonsfond
Saldo
31.12.2021
Disposisjonsfond Stab og støtte

2 298 062

Av dette Vedtatt disponert,
3% buffer
men ikke brukt
883 000
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7.2 Plan og forvaltning
Nøkkeltall
Plan og forvaltning

2021

10 712
5 583
18
16,5

8 859
2 672
19
17,5

Budsjett
2021
7 139
4 868
18
16,5

Budsjettramme (1.000 kr)
14 376
Disposisjonsfond (1.000 kr)
7 457
Fast ansatte
18
Faste årsverk
16,5
Andre nøkkeltall om enheten:
Antall behandlede byggesaker
512
Antall sluttbehandlede plansaker
10
Antall gjennomførte
273
oppmålingssaker
Antall behandlede saker
422
produksjonstilskudd
Antall behandlede saker vedr.
208
kulturlandskap
Antall bruksutbygginger finansiert
7
over IBU
Antall utslippstillatelser
44
avløpsanlegg <15 pe
Antall utslippstillatelser
3
avløpsanlegg 15 - 50 pe
Antall vaksineringer av personer
1 020
over 65 år

492
9

572
9

520
12

291

240

193

440

412

420

221

224

200

3

7

5

40

57

45

3

1

1

1 500

1 370

1 000

Resultat

Fokusområde

Måleindikatorer

Brukere

Enhetsleder
Ane Hoel

2020

2019

Brukertilfredshet - helhetsvurdering 1-6 poeng, 6 er best
Byggesak - resultat for brukerne
4,2
Byggesak - respektfull behandling
5,2
Byggesak - pålitelighet
4,8
Byggesak - tilgjengelighet
4,7
Byggesak - informasjon
4,4
Byggesak - helhetsvurdering
4,5
Landbruk - resultat for brukerne
5,4
Landbruk - respektfull behandling
5,8
Landbruk - pålitelighet
5,6
Landbruk - tilgjengelighet
5,5
Landbruk - informasjon
5,5
Landbruk - helhetsvurdering
5,6

Opplevd
kvalitet

2019
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2020

Mål
2021

2021

4,6
5,5
4,9
4,9
4,8
4,9
5,2
5,4
5,1
5,0
4,9
5,2

4,5
5,4
5
5
4,5
4,7
5,5
5,8
5,6
5,5
5,6
5,6

Årsmelding for 2021

Målt
kvalitet

Behovsdekning
Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns.
u/ansvar
Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns.
m/ansvar
Saksbehandlingstid rammesøknader
Saksbehandlingstid reguleringsplaner 1gangs behandling
Saksbehandlingstid reguleringsplaner
sluttbehandling
Saksbehandlingstid oppmåling
Saksbehandlingstid utslippstillatelser
avløpsanlegg
Saksbehandlingstid landbruk
Saksbehandlingstid kultur
Faglig kvalitet
Saker oversendt klageorganet PBO
Vedtak stadfestet av klageorganet PBO
Vedtak opphevet av klageorganet PBO
Saker oversendt klageorganet Landbruk
Vedtak stadfestet av klageorganet Landbruk
Vedtak opphevet av klageorgan Landbruk
Vedtak oversendt klageorganiset Miljø
Vedtak stadfestet av klageorganet Miljø
Vedtak stadfestet av klageorgan Kultur
Gjennomførte tilsyn – miljørettet helsevern
Vedtak med pålegg om retting miljørettet
helsevern

Medarbeidere

Opplevd
kvalitet

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best
Oppgavemotivasjon
Mestringstro
Selvstendighet
Bruk av kompetanse
Mestringsorientert ledelse
Rolleklarhet
Relevant kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Nytteorientert motivasjon
Fravær
Samlet fravær
Langtidsfravær
Korttidsfravær

2,4 uker

1,8 uker

2,5 uker

< 3 uker

2,4 uker

1,4 uker

2 uker

< 3 uker

5,1 uker

6,4 uker

5 uker

< 8 uker

4,6 uker

6 uker

6 uker

< 8 uker

5,8 uker

10 uker

21 uker

< 7 uker

4 uker

5 uker

6 uker

< 5 uker

2,7 uker

4 uker

4 uker

< 6 uker

5 uker
3,2 uker

5 uker
3,1 uker

5 uker
3,9 uker

< 5 uker
< 4 uker

5
80%
20%
0
0
1
0
0
0
10

5
80%
0
2
50%
50%
0
0
0
1

6
83%
17%
2
50%
50%
0
0
0
213

< 15
> 90%
< 10%
<3
100 %
0
<3
100 %
100 %
10

9

1

2

<3

4,3
4,5
4,7
4,4
4,5
4,5
4,2
4,7
4,4
4,6

4,4
4,5
4,5
4,5
4,5
4,4
4,3
4,5
4,3
4,5

7.18 %
6.63 %
0,55 %

5,00 %
5,00 %
0,40 %

4,3
4,4
4,5
4,3
4,4
4,4
4,1
4,5
4,2
4,5
1,30 %
0,80 %
0,60 %

4,30 %
3,80 %
0,50 %

Deltidsstillinger
Antall ansatte med mindre enn 65%
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme

2

3,10 %
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7,46%

2

17,4 %

2

0,00 %
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Digitalisering av byggesaksarkivet er ferdigstilt i 2021, arbeidet med gardsarkiv
påbegynt - begge arkiv samles i et eiendomsarkiv og lagres i Documaster.
Lang saksbehandlingstid på sluttbehandling av reguleringsplaner skyldes at to planer
har trukket ut i tid. I en plan har det vært brukt tid på å avklare innsigelser og i en
annen plan har det tatt tid å avsikre et område som statlig sikret.
Tilsynsstrategi for byggesak er utarbeidet – med fokus på inngjerding, plassering av
tiltak og kvalifikasjoner.
Klimasårbarhetsanalyse er utarbeidet og innarbeidet i vedtatt klimabudsjett for
kommunen.
Skogbruksplanarbeidet for kommunen er igangsatt, 164 skogeiendommer påmeldt.
Kullsjøen ble tømt for vann og rensket ut bunnslam høsten 2021, sandstrendene
rensket og forbedret.
COVID-19 -pandemi har påvirket enhetens arbeid i stor grad. Kommunen har ved to
anledninger innført egen forskrift med tiltak som har begrenset hverdagslivet til
Oppdals innbyggere og besøkende. Totalt ble 70 personer i Oppdal smittet med
COVID-19 -virus i 2021.
Vaksineringen av befolkningen startet i januar 2021. I løpet av året er det blitt satt
15.693 vaksinedoser i Oppdal.

Medarbeidere

Hjemmekontor i til sammen 4 måneder i 2021 har vært noe utfordrende for enheten
ved at det har vært færre fysiske møter og dårligere arbeidsforhold for den enkelte.
Det har vært mange midlertidige tilsettinger av personer knyttet til smittesporing,
vaksinering og teststasjon.

Økonomi

Stor overskridelse på enhetens regnskap pga. ekstra utgifter til COVID-19 håndteringen - spesielt påvirker dette ansvarsområde 462, men også 434 friluftsliv.

Risiko
Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

Flere områder på enheten finansieres gjennom selvkost.
Det er utfordrende å beregne antall saker og tid som blir
brukt til dette arbeidet.

Det brukes hvert år mye tid på å gå gjennom tidsforbruk
og beregninger for å danne så godt grunnlag som
mulig.

Årsregnskap – Plan og forvaltning

Regnskap Budsjett inkl. Budsjettavvik Regnskap
2021
endring 2021
2021
2020

Note

Plan og forvaltning

400
410
430
431
432
433

Enhetsadm. Plan og forvaltning
Preparering av turløyper
Landbruksforvaltning
Klinisk veterinærvakt
Miljøforvaltning
Viltforvaltning

817 990
89 580
2 001 998
-1 839
1 034 430
174 489
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838 000
92 000
2 388 000
40 000
1 082 000
144 000

20 010
2 420
386 002
41 839
47 570
-30 489

766 102
79 938
2 486 763
88 518
735 900
78 698

1
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434
438
440
441
442
445
452
462
463
480
481
482
483
484

Friluftsliv
Plansaksbehandling ikke selvkost
Byggesak
Plansaksbehandling
Kart- og oppmåling
Infoland
Religiøse formål
Miljørettet helsevern
Program for folkehelse
Kulturadministrasjon
Bygdebok
Vennskapskommuner
Kulturaktiviteter og kulturminner
Idrett og fritid
Sum ansvarsområde

Note
nr.
1

218 428
745 176
-5 343
224 366
-409 991
0
62 791
5 116 647
0
709 204
-79 900
0
398 731
1 080 682
12 177 439

113 000
418 000
0
415 000
-415 000
0
0
3 209 000
3 000
723 000
-60 000
33 000
485 000
1 022 000
10 530 000

-105 428
-327 176
5 343
190 634
-5 009
0
-62 791
-1 907 647
3 000
13 796
19 900
33 000
86 269
-58 682
-1 647 439

88 501
16 245

2
3
4

-440 911
369 857
2 893 452
-52 243
674 445
481 783
0
380 081
1 283 310
9 930 439

5

Forklaring på budsjettavviket
Årsak
79.000 skyldes et etterbetalt tilskudd der utgiften ble ført på 2020-regnskapet.
240.000 er midler overført fra disposisjonsfondet til digitalisering av gardsarkivet, ikke brukt da
ansatt på prosjektet deltok i vaksineringsteamet dette året.
128.000 skyldes ubrukte lønnsmidler pga. sykdom/opphold i vikariat.

2

Avviket skyldes tre forhold:
Kr 28.000 i merutgifter pga. ekstra renhold og renholdsmidler i forbindelse med COVID-19
Utgifter til prosjekt skilting, der det er innkjøpt skilt for 33.000 og samtidig betalt tilbake tilskudd på kr
21.000, samlet kostnad 54.000.
Budsjettert tilskudd fra fylkeskommunen på 30.000 ble ikke søkt om pga. redusert aktivitet pga.
COVID-19 .

3

Avviket skyldes overforbruk på budsjett avsatt til bruk av plankontoret.

4

Overskuddet skyldes refusjon fra kartverket på vedlikehold av kart/matrikkel.

5

Overforbruket skyldes utgifter til arbeid med COVID-19 . Flere ansatte til testing, smittesporing,
vaksinering, samt økte utgifter til lisenser, isolasjon, frakting av prøver til st. olav, leie av lokaler m.v.

Enhetens disposisjonsfond
Saldo
31.12.2021
Disposisjonsfond PoF

2 672 379

Av dette 3%
buffer
214 000
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Vedtatt disponert,
men ikke brukt
600 000

Disponibelt til nye
engangstiltak
1 848 379

Årsmelding for 2021
7.3 Helse og familie
Nøkkeltall for enheten

Enhetsleder
Hanna Lauvås Westman

Helse og familie

2019

2020

2021

Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:
Psykisk helse- og rus:
Alle tjenestemottakere psykisk helse- og
rusarbeid
Tjenestemottakere psykisk helse <18 år
Tjenestemottakere psykisk helse med
rusproblem
Brukere av dagtilbud psykisk helse
Medisinsk rehabilitering:
Antall henvendelser til medisinsk rehab.
Barn med oppfølging medisinsk rehab

29 825
2 258
46
38,2

32 938
2 273
47
38,2

32 651
4 322
49
39,9

Budsjett
2021
32 912
2 258
47
38,2

448

526

505

500

24

33

52

27

33

24

30

30

62

81

109

90

462
71

569
54

756
70

510
50

55

83

53

56

9

10

11

15

44

139

194

60

69

48

71

75

37/45

50/45

51/46

45

12/11

10/7

7/7

11

65

72

71

69

115

103

51

120

65

72

219

190

115

103

80

78

Antall brukere på korttidsopphold
m/tilbud fra medisinsk rehabilitering
Antall vedtak om individuell plan til
koordinerende enhet
Antall brukere av frisklivstilbud
Barnevern:
Antall meldinger til barnevernet
Antall barn med hjelpetiltak i
barnev.pr.30.06/31.12
Barn med omsorgstiltak i
barnev.pr.30.06/31.12
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:
Antall nyfødte
Antall tverrfaglige konsultasjoner i
familiesenteret
PP-tjenesten:
Tjenestemottakere i PP-tjenesten
Brukere m/sakkyndig uttalelse fra PPtjenesten
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Årsmelding for 2021
Fokusområde

Måleindikatorer
(Brukerne av tjenestene er de samme over år slik at
målingene gjøres hvert 3.år)
Brukertilfredshet
Psykisk helse- og rusarbeid (skala 0-4):
Resultat for brukerne
Respektfull behandling
Brukermedvirkning
Tilgjengelighet
Samarbeid med andre tjenester
Personalets kompetanse
Informasjon
Resultat for brukerne
Helhetsvurdering

Resultat
2019

2020

Mål

2021

2021

3,6
3,9
3,5
3,5
3,7
3,8
3,1
3,6
3,7

Opplevd kvalitet

Brukere

Medisinsk rehabilitering (skala 0-6):
Resultat for brukerne
5,5
Brukermedvirkning
5,7
Respektfull behandling
6,0
Pålitelighet
6,0
Tilgjengelighet
5,8
Informasjon
5,0
Helhetsvurdering
5,6
Barnevern foreldre/foresatte (skala 0-6):
Tilgjengelighet
5,6
Informasjon
5,3
Pålitelighet
5,8
Respektfull behandling
5,2
Brukermedvirkning
5,3
Samarbeid
5,4
Resultat for brukerne
5,3
Helhetlig
4,8
Barnevern spørsmål til barn og unge (skala 0-4):
Tilgjengelighet
Informasjon
Respektfull behandling
Brukermedvirkning
Tiltaksplan
Resultat for brukerne
Skolehelsetjenesten foresatt 9 trinn og elever 2 året OVS (skala 0-6). Ny undersøkelse 2021..
Resultat for brukerne
5
Brukermedvirkning
5,2
Respektfull behandling
5,5
Pålitelighet og kompetanse
5,3
Tilgjengelighet
5
Informasjon
4,6
Helhetsvurdering
5,2
Snitt totalt
5,1
Skolehelsetjenesten elever 9 trinn og 2. OVS (skala 0-6). Ny undersøkelse 2021.
Resultat for brukerne: hos helsesøster
5
Brukermedvirkning
5,3
Respektfull behandling
5,5
Pålitelighet og kompetanse
5,1
Tilgjengelighet
4,9
Informasjon
4,6
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Helhetsvurdering
Snitt totalt
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (skala 0-6):
Resultat for brukerne
Respektfull behandling
Brukermedvirkning
Tilgjengelighet

Økon
omi

Målt kvalitet
Opplevd kvalitet
Målt kvalitet

Medarbeidere

Brukere

Fokusområde

Måleindikatorer
Behovsdekning
Medisinsk rehabilitering:
Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon- og
skolehelsetjeneste
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:
Skolehelsetjeneste tilstedeværelse iht. normtall
Faglig kvalitet
Barnevern (pr.31.06/31.12):
Andel meldinger i barnevernet gjennomført innen
frist
Andel undersøkelser i barnevernet gjennomført
innen frist
Andel barn i barnevernet med lovpålagt tiltaksplan
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:
Andel hjemmebesøk av jordmor innen 72 timer
etter utreise
Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner
helsestasjon
PP-tjenesten:
Andel sakkyndige vurderinger i PP-tjenesten innen
fristen
Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best
Oppgavemotivasjon
Mestringstro
Selvstendighet
Bruk av kompetanse
Mestringsorientert ledelse
Rolleklarhet
Relevant kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Nytteorientert motivasjon
Fravær
Samlet fravær
Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger
Antall ansatte med mindre enn 65%

Målt
Bevilgningene overholdes
kvalitet
Avvik i forhold til budsjettramme
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5
5,1
5,3
5,9
5,4
5,7

5
5,5
5,2
5,5

2019

Resultat
2020

2021

Mål
2021

75 %

75 %

75%

75 %

100 %

81 %

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

60 %

100%

100 %

100 %

96 %

100%

100 %

96 %

97%

97%

100 %

4,5
4,5
4,5
4,4
4,4
4,5
4,1
4,4
4,4
4,8

4,5
4,5
4,7
4,6
4,4
4,5
4,3
4,6
4,5
4,9

4,5
4,4
4,7
4,5
4,3
4,4
4,0
4,6
4,1
4,9
6,3 %
5,3 %
1,0 %

6,4 %
5,3 %
1,1 %

8,5%
6,9%
1,6%

4,5 %
3,5 %
1,0 %

11

11

11

0

-2,2 %

1,4 %

3,8 %

0,0 %

Årsmelding for 2021
Fokusområde
Brukere

Kommentarer til resultatene
Brukerundersøkelse skolehelsetjenesten ikke gjennomført. Helsestasjon 0-5 år ble
prioritert. Resultat i sin helhet publisert på hjemmeside og Facebook.
Økning i antall henvisninger til PP-tjenesten i 2021 (53 henvisninger). Flere
henvisninger fra ungdomsskolen enn tidligere. Det er skrevet sakkyndig vurdering på
over 80 barn og unge. Flere av vurderingene handler om fritak fra opplæringsplikten på
grunn av psykiske helseutfordringer.
Det har i 2021 vært en stor økning i antall meldinger til barnevernet, både i Oppdal og i
Rennebu. Barneverntjenesten har greid å overholde alle frister og lovkrav om
tiltaksplaner. Barneverntjenesten er sammen med kollegaer fra helsestasjon- og
skolehelsetjeneste med flere, representert i prosjektarbeid “Z i Oppdal” for å sikre bedre
tverrfaglig og tidlig identifisering av utsatte barn, og sikre tiltak der det er behov. Dette
omfatter også bruk av nytt digitalverktøy for hele brukere og ansatte i hele Oppdal
kommune.
Det er en stor økning i antall henvisninger til tjenesten psykisk helse- og rus, og det er til
enhver tid ventelister. Størst økning av henvisninger er i gruppen ungdom under 18 år.
Det er økende grad av behov for flerfaglig samhandling for å kunne gi kvalitative gode
nok tjenester.
Antall personer som benytter seg av lavterskeltilbud er også økende, det har
sammenheng med oppstart av flere gruppetilbud og kurs.
Det er en økning i antall hevendelser til medisinsk rehabilitering. Størst økning er det i
henvendelser i forhold til hjelpemidler og frisklivstilbud til voksne, men det har også vært
en økning i henvendelser vedrørende barn.
Boveiledningstjenesten ble overført til Psykisk helse og rus fra 01.07.2021.

Medarbeidere

Enheten har hatt en del sykmeldinger/permisjoner. Det er vanskelig å rekruttere riktig
kompetanse da vi etterspør ettertraktet kompetanse der flere kommuner bruker lønn
som virkemiddel. Det har ført til at tjenestene i perioder har vært underbemannet, og
med en økning i antall meldinger og henvisninger som nevnt, har det vært tilsvarene
slitasje på ansatte i 2021.

Økonomi

Uforutsette utgifter knyttet til kommunale egenandeler for institusjonsopphold i
barneverntjenesten og ressurskrevende tjenester i psykisk helse- og rusarbeid er det
mest uforutsigbare innen økonomi.
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Risiko
Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

Det er nasjonal mangel på jordmødre. Kommunen
har over flere år hatt utfordringer med å rekruttere
jordmødre i vikariat. Arbeids- og vaktbelastning over
tid er høy. Gravide kvinner i fødsel, med krav på
følgetjeneste av jordmor, kan risikere å ikke få følge
i perioder med ubesatt vakt.

Systematisk og fortløpende dialog med St.Olavs
Hospital. Prosedyre for varsling ved ubesatt vakt.
Høy grad av involvering og medvirkning av
jordmødrene, ved utarbeidelse av turnus. Rutine for
involvering av tillitsvalgt for godkjenning av turnus.
Møte med arbeidstilsynet er initiert, for
internkontroll og skriftlig søknad om unntak fra
arbeidsmiljøloven. Omdømmebygging, kontakt med
utdanningsinstitusjoner og tilrettelegging for praksis
i Oppdal.

Kommunen forbereder seg på oppvekstreformen/
barnevernreformen med økt kommunalt ansvar på
flere områder, både med hensyn til bemanning og
tiltaksstillinger i barneverntjenesten.

Utarbeide plan for kommunens arbeid for å
forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Dette
vil bidra til en overordnet forankring av det
forebyggende tilbudet og fordelingen av
kommunens ressurser til dette arbeidet. Det vil
dessuten være et viktig verktøy for å sikre
forpliktende og systematisk innsats for å legge til
rette for helhetlige tjenester.

Reformen innebærer betydelig økt økonomisk
ansvar for kommunene som følge av bortfall av
refusjonsordning fra statlig barneverntjeneste fra
1.1.22. Den økonomiske risikoen knyttet til
nødvendige tiltak, spesielt institusjonstiltak er stor.

Det er gjennomført opplæring av metodikk og
kompetanse på styrking av oppfølgingen av
fosterhjem. Fjellregionen ((Oppdal/Rennebu/Midtre
Gauldal/Holtålen, Røros og Os) har
prosjektfinansiert tiltaksstillinger innen saker med
vold/mistanke om vold eller høykonfliktsaker, samt
fosterhjemsveileder. Usikkert hvor lenge
prosjektfinansiering vil vare.

Årsregnskap - helse og familie

Regnskap
2021
700 Enhetsadministrasjon Helse og
familie
708 Kurativ fysioterapitjeneste
710 Psykisk helsevern
720 Medisinsk rehabilitering
724 Barnevern
725 Barnevern Rennebu
726 Helsetjenester for barn og unge
727 Frisklivssentral
728 Pedagogisk psykologisk
rådgivning
Sum ansvarsområde

Budsjett inkl.
endring 2021

Budsjettavvik
2021

Regnskap
2020

1 852 789
1 679 176
8 849 238
2 434 871
7 902 069
1
6 540 610
316 981

1 964 000
1 649 000
9 401 000
2 437 000
7 929 000
0
7 136 000
359 000

111 211
-30 176
551 762
2 129
26 931
-1
595 390
42 019

1 980 576
1 609 920
7 282 518
2 417 545
8 963 351
0
6 967 088
333 840

3 075 795
32 651 530

3 057 000
33 932 000

-18 795
1 280 470

2 917 812
32 472 650
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1
2
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Årsmelding for 2021
Note
nr.
1

Forklaring på budsjettavviket
Årsak
Ingen brukte midler til kompetanseheving eller faglig veiledning for enheten i 2021. Mindreforbruk
på regulativ lønn pga. omdisponering til psykologstilling med oppstart i 2022.

2

Mindreforbruk på regulativ lønn pga. omdisponering til psykologstilling med oppstart i 2022.

3

Det er ufrivillige vakanser i helsetjenester for barn og unge pga. det er meget krevende å
rekruttere helsesykepleier og jordmorkompetanse i tjenesten

Enhetens disposisjonsfond
Saldo
Av dette Vedtatt disponert,
31.12.2021 3% buffer
men ikke brukt
Disposisjonsfond Helse og familie

4 322 805

987 000
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Disponibelt til nye
engangstiltak
3 335 805

Årsmelding for 2021
7.4 Hjemmetjenester
Nøkkeltall
Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk

2019

2020

2021

76 542
0
184
126,8

84 013
970
184
126,8

84 275
1 573
176
117,40

Budsjett
2021
82 085
0
182
117,42

86 088

112 048

99 651

90 000

85 944

78 819

62 824

85 000

13 263

8 853

8 024

13 000

16 986
139
1 146
9
16
50

27 636
137
1 239
9
16
40

23 759
140
1427
12
15
57

21 765
140
1 500
9
15
64

1

2

4

3

6 808

5 648

7 409

5 542

3

4

3

2

1 797
20

1551
18

1 407
21

1 900
17

33

34

35

35

48
5 800
9

42
4 305
3

53
5 532
7

50
5 000
10

12

18

12

20

31

34

30

36

Andre nøkkeltall om enheten:

Enhetsleder
Lill Wangberg

Vedtakstimer, helsetjenester i hjemmet*
Vedtakstimer, praktisk bistand personlig
assistanse
Vedtakstimer praktisk
bistand/hjemmehjelp/bolig*
Vedtakstimer BPA
Antall trygghetsalarmer
Antall utløste alarmer
Mottakere av omsorgslønn
Antall ressurskrevende brukere
Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig
Antall brukere som mottar avlasting i
bolig
Vedtakstimer, avlasting bolig/institusjon
Antall brukere som mottar avlasting i
private hjem
Antall vedtakstimer boveiledning/PBO*
Antall brukere som mottar boveiledning
Antall brukere/pas. som mottar
dagtilbud
Antall brukere som har aktivitetskontakt
Antall timer brukt aktivitetskontakt
Feriepasienter
Antall brukere som mottar
hverdagsrehabilitering
Antall brukere som mottar
matombringing

* Praktisk bistand og opplæring

Fokusområde

Måleindikatorer
Undersøkelser
gjennomføres 2.hvert år

Resultat
2019

2020

Mål

2021

2021

Brukere

Brukertilfredshet hjemmetjenester
1-6 poeng, 6 er best

Opplevd
kvalitet

Resultat for brukeren
Brukermedvirkning
Trygghet og respektfull
behandling
Tilgjengelighet
Informasjon
Generelt fornøyd med
tjenesten
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5,5
5,1

5,6
5

5,2

5,2

5,3
5,2

5,3
5,3

5,6

5,7

Årsmelding for 2021
Brukertilfredshet personer med utviklingshemming (svar fra pårørende)
1-6 poeng, 6 er best
Selvbestemmelse
4,5
Trivsel
5,0

4,6
5,0

Trygghet

5,8

5,8

Brukermedvirkning

3,7

4,0

Respektfull behandling
Informasjon

5,4
4,7

5,4
4,9

Behovsdekning
Venteliste omsorgsbolig
Venteliste Boas
Målt
kvalitet

3
20

0
22

1
3

2
6

48,17

49,67

46,9

46,95

60,54

60,06

54,2

54,2

18,09

17,09

16,28

16,28

4,2
4,4
4,3
4,2

4,2
4,4
4,3
4,2

4,5
4,5
4,4
4,4

3,9

3,5

4,1

4,4

4,3

4,5

3,7

3,4

4

4,5
4,1

4,4
3,8

4,6
4,2

4,8

4,8

4,8

Faglig kvalitet
Antall årsverk med
høgskoleutdanning
Antall årsverk med
fagutdanning
Antall årsverk ufaglærte

Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best

Medarbeidere

Opplevd
kvalitet

Oppgavemotivasjon
Mestringstro
Selvstendighet
Bruk av kompetanse
Mestringsorientert
ledelse
Rolleklarhet
Relevant
kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Nytteorientert
motivasjon
Fravær
Samlet fravær
Langtidsfravær
Korttidsfravær

Økonomi

Målt
kvalitet

8,1 %
6,9 %
1,2 %

9,9 %
8,7 %
1,2 %

11,8%
10,8%
1%

7%
6%
1%

69 %

69 %

67%

70 %

Antall 100 % stillinger

40

41

30

41

Antall
ansatte
mindre enn 65 %

91

89

66

70

-4,7%

1,2%

1,7%

0

Deltidsstillinger
Gjennomsnittlig
stillingsstørrelse
med

Bevilgningene overholdes
Målt
kvalitet

Avvik i forhold til
budsjettramme
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Fokusområde
Brukere

Det er fokus på systematisk bruk av tjenestekriterier, likebehandling, individuelle behov
og brukermedvirkning når vedtak fattes. Brukerundersøkelse gjennomført i 2020 med
godt resultat, brukermedvirkning er fokusområde i alle avdelinger.
Livskvalitet/folkehelse: Gjennom frisklivsentralen er det samarbeid om forebyggende
og helsefremmende arbeid. Kommunikasjonsskjermer ble gitt i gave for å forebygge
ensomhet ved at de eldre kan ha kontakt med sine pårørende digitalt.
Dagtilbud: Det er fullt på dagtilbud til personer med demens og flere venter på utvidet
tilbud. Dagtilbud på Boas for eldre er fullt.
Boveiledningstjenesten ble overført til Psykisk helse og rus fra 01.07.2021.
Aktivitetskontakt/avlasting/omsorgslønn: Det er et økende behov for avlasting i
bolig/institusjon og i private hjem. Behovet for aktivitetskontakt er økende, og det er
utfordrende og rekruttere aktivitetskontakter. Det er flere som har behov for
omsorgslønn. Vi klarer å møte behovet enda ved interne reguleringer innenfor rammen.
Boliger: Det er fremlagt en plan til tekniske tjenester med forslag om rehabilitering av
eksisterende boliger for å få bedre bomiljøer og utnyttelse av boligmassen.
Bjerkehagen/Engvegen er oppgradert og alle 13 leiligheter er utleid.
Boas: Renovering etter fuktskader på 22 leiligheter er gjennomført og alle leiligheter er
utleid pr. 31.12.21. En leilighet ble benyttet til avlasting i sommer da det var
kapasitetsutfordringer ved Oppdal helsesenter. Nytt digitalt alarmsystem er satt i drift.
Hjemmesykepleie. Antall timer helsetjenester i hjemmet har økt fordi flere alvorlig syke
og kompetansekrevende pasienter blir utskrevet tidlig fra sykehus. Det har også vært
utfordringer med nok antall sykehjemsplasser. Praktisk bistand personlig assistanse er
redusert fordi brukerne mestrer dagliglivet utfordringer bedre og har god effekt av
hverdagsrehabilitering. Det har vært en reduksjon av store vedtak pga. overføring til
annet steg i omsorgstrappa/flytting. Dette som et ledd i innsparing i helse -og
omsorgstjenesten. Pga. av COVID-19 tiltak har det vært en nedgang i antall brukere
som har mottatt hverdagsrehabilitering.
Praktisk bistand: Antall vedtakstimer har gått ned pga. stort fokus på tjenesteutmålingen og at kriteriene er endret, dette som et ledd i innsparingsprosjektet. Antall
timer Brukerstyrt Personlig Assistanse har økt pga. utvidelse av vedtak /nytt vedtak.

Medarbeidere

Medarbeiderundersøkelse er gjennomført med brukbart resultat, men lav svarprosent.
Det vil bli oppfølgning avdelingsvis da utfordringene varierer. Det er en utfordring å
beholde kompetansen i enheten da ansatte søker seg til andre enheter uten
turnusarbeid. Årsaken til det høye sykefraværet er COVID-19 situasjonen og
langtidssykefravær i store stillinger. Kompetanseheving siste året har handlet om
smittevern, avviksbehandling, ernæring og innføring av velferdsteknologi. Ledergruppa
har vært i en endringsprosess for å få spisset lederoppgavene i forhold til oppgaver som
kan løses i stab. Det er frigjort ressurser,1 årsverk fra ledergruppa og 1 årsverk fra
hjemmesykepleien, til oppretting av Helse og Velferdskontor.

Økonomi

Årsaken til underforbruket er at tilskuddet for ressurskrevende tjenester ble større enn
det som var budsjettert. Usikkerhet rundt omorganisering/innsparingsprosjekt er noe av
årsaken til at budsjettet ble lagt lavere enn årsresultatet viser. Høyere lønnskostnader fravær, ekstra innleie, utvidet vedtak - fører til høyere tilskudd.
Enheten har deltatt i et pilotprosjekt via Momentum/Envidan for beregning av tilskudd til
ressurskrevende tjenester. Dette har ført til en mer differensiert beregning av timepris
som igjen har ført til høyere refusjonsbeløp.
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Risiko
Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

De største risikoforholdene handler om at det
kommer til nye, for oss ukjente brukere som utløser
store kostnadskrevende tjenestevedtak.
Det er en uforutsigbarhet i forhold til økning av
innslagspunktet til ressurskrevende tjenester utover
prisstigningen.
Fravær og vikarbehov i kompetansekrevende
stillinger spesielt med tanke på tidlig utskriving av
pasienter fra sykehus

Etablere gode turnuser, heltidskulturprosjekt
oppstart 2022.

Rekruttere og beholde kompetanse.
Fravær og vikarbehov i kompetansekrevende
stillinger.

Videre/etterutdanning av egne ansatte.

Årsregnskap - hjemmetjenestene

380 Hjemmesykepleien
382 Boveiledning/hjemmehjelp/BPA
383 Enhetsadministrasjon.
hjemmetjenester
384 Bo- og aktivitetssenter
385 Bjerkevegen
386 Bjerkehagen/Engvegen
387 Dagaktivisering
388 Mellomvegen
389 Engvegen
Sum ansvarsområde

Note
nr.
1

Regnskap Budsjett inkl. Budsjettavvik
2021
endring 2021
2021
18 473 813
18 762 000
288 187
12 825 058
13 610 000
784 942
3 247 019
16 822 595
11 059 872
8 085 298
6 319 635
5 738 350
206 825
82 778 465

3 376 000
16 908 000
11 135 000
8 545 000
6 089 000
5 847 000
3 000
84 275 000

128 981
85 405
75 128
459 702
-230 635
108 650
-203 825
1 496 535

Regnskap
Note
2020
19 980 546
1
11 078 475
2
3 808 202
15 566 566
12 979 926
7 437 096
5 838 773
4 912 079
2 850 715
84 452 378

3

4
5
6

Forklaring på budsjettavviket
Årsak
Årsaken til underforbruk er: Bruk av bundne fond kr 512.000, her har det blitt gjort en feilføring
på kr 250.000.
Det riktige beløpet skal være kr 262.000. Feilen blir oppgjort imot disposisjonsfond i 2022.

2

Underforbruk på regulativlønn, KLP, AGA, tillegg, kr. 324.000, fordi det ikke er leid inn vikarer
ved vakanser for å holde utgiftene nede.
Større Statstilskudd for ressurskrevende tjenester, kr 205.000 mer enn budsjettert, da er økte
utgifter kr 224.000 til kjøp av tjenester trukket fra.
Underforbruk på matvarer pga. Boas har vært under renovering og mange leiligheter har stått
tomme gjennom året.
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Note
nr.

Forklaring på budsjettavviket
Årsak

3

Årsak til underforbruk er innsparing på regulativlønn, KLP, AGA på grunn av at vi ikke har leid
inn vikar ved vakanse. Underforbruk på kurs/kursutgifter , ikke mye reising pga. COVID-19 , og
at digitale kurs er rimeligere.

4

386 og 389 må sees i sammenheng da avdelingene ble slått sammen i 2021 pga.
innsparingsprosjektet i helse - og omsorgstjenesten.
Det reelle underforbruket blir da kr 255.000.
Årsaken til underforbruket er at statstilskuddet for ressurskrevende tjenester ble større enn
budsjettert.

5

Årsaken til overforbruk er fordi at behovet for aktivitetskontakter har vært større enn budsjettert.

6

Se kommentar under 386 Bjerkehagen, jfr. Punkt 4. ovenfor.

Enhetens disposisjonsfond

Disposisjonsfond Hjemmetjenesten

Saldo
31.12.2021

Av dette
3% buffer

1 573 156

1 573 156

Side 48

Vedtatt disponert,
men ikke brukt
0

Disponibelt til nye
engangstiltak
0

Årsmelding for 2021
7.5 Oppdal helsesenter
Nøkkeltall
2019
Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Antall ansatte (fra 2017 inkl.
lærlinger)
Faste årsverk (fra 2017 inkl.
lærlinger)

Enhetsleder
Turi Teksum

Brukere

Fokusområde

Antall innleggelser (*inkl.KAD)
Antall døgn KAD (kommunalt
akuttilbud)
Antall utskrivelser
Antall døgn kjøp i Rennebu
Antall døgn utskr.klare med
betaling
Beleggsprosent sykehjem
Antall dialysebehandlinger
Antall røntgenundersøkelser
Antall KADplasser
Antall beboere Sanatelltunet
Antall sykehjemsplasser

Måleindikatorer
Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år

Brukertilfredshet 1-2 poeng, 2 er best
Jeg får den hjelpen jeg har behov for
Jeg er fornøyd med maten jeg får
Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet
Jeg trives på rommet/i leiligheten
Jeg trives sammen med de ansatte
Opplevd Jeg blir hørt når jeg gir uttrykk for hvordan
jeg vil ha det
kvalitet
De ansatte behandler meg med respekt
Jeg er trygg på at de ansatte kommer når
jeg trenger det
De ansatte snakker klart og tydelig
Alt i alt, jeg er fornøyd med
sykehjemmet/omsorgsboligen
Totalt
Pårørendetilfredshet 1-6 poeng, 6 er best
Resultat for beboeren
Trivsel
Opplevd Brukermedvirkning
kvalitet
Respektfull behandling
Tilgjengelighet
Informasjon
Helhetsvurdering
Målt
Totalt
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2020

Budsjett
2021
63 158
58 325
2 003
0

2021

56 369
1 763

59 589
517

140

142

139

139

93,4

93,7

93,7

93

*368

Andre nøkkeltall om enheten:
284
179
300

117

109

53

110

242
25

211
12

189
362

210
0

9
92
695
1 772
1
16
59

14
95
627
1 341
1
16
59

257

0

104
767
1 412
1
16
59

97
650
1 600
1
16
59

Resultat
2019

2020

Mål
2021

2021

2,0
2,0
1,6
2,0
2,0

2
2
1,8
2
2

2,0

2

2,0

2

2,0

2

2,0

2

2,0

2

2,0

2

4,8
5,0
4,6
5,0
5,1
4,7
5,3
4,9

5
5
5
5,4
5,1
5
5,5
5,5

Årsmelding for 2021
kvalitet

Behovsdekning
Legemiddelgjennomgang gjennomført av
langtidspasienter
Tannhelsevurdering gjennomført av
langtidspasienter
Ernæringskartlegging gjennomførte av langog kortidspass.
Forekomst av helsetjenesteassosierte
infeksjoner
Faglig kvalitet i pleie
Tilsynslege, årsverk
Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk

Økonomi

Medarbeidere

Personell m/fagutdanning (fast), årsverk
Ufaglærte i pleie, årsverk
Helsefaglærlinger
Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best
Oppgavemotivasjon
Mestringstro
Selvstendighet
Opplevd
Bruk av kompetanse
kvalitet
Mestringsorientert ledelse
Rolleklarhet
Relevant kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Nytteorientert motivasjon
Fravær
Samlet fravær
Målt
Langtidsfravær
kvalitet
Korttidsfravær
Deltidsstillinger
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse
Antall ansatte med mindre enn 65%
Bevilgningene overholdes
Målt
Avvik i forhold til budsjettramme
kvalitet
Kostnadseffektiv drift
Kurpris pasient/døgn

104 %

<90%

<90

<90%

134 %

<90%

<90

<90%

148 %

<90%

<90

<90%

<1%

<1%

>1

>1%

0,8
29,7

0,8
27,7

0,8
30,1

48,8

48,6

0,8
31,3
47,98

8,4
6,0

10,2
6

13,62
6

10,9
5

4,1
4,3
4,1
4,2
4,0
4,4
3,7
4,5
3,9
4,6

4,3
4,3
4,2
4,5
4,1
4,4
4
4,4
4,5
4,8

4,1
4,2
3,9
4
3,5
4,2
3,6
4,4
3,7
4,7

45,9

7,40 %
5,5 %
1,9 %

9,6 %
7,9 %
1,7 %

10,9%
9,7%
1,2%

7%
5%
2%

67 %
30

66 %
30

64,5
62

70 %
30

2,50 %

0,3 %

2,7 %

<1,5%

3 425

3 500

3 117

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Røntgen: Ikke åpent ved fravær og under ferieavvikling.

3 342

Dialyse: Økning med 22% fra 2020, fullt utnyttet kapasitet.
ØHD (øyeblikkelig hjelp døgntilbud): Kun kapasitet til poliklinisk dagbehandling
store deler av året.
Institusjonstjeneste: Belegg 104%. Stor kapasitetsutfordring innen
institusjonsplasser hele året, som fortsetter inn i 2022. Dette har ført til utsettelse og
redusert tilbud om korttids- og avlastningsopphold, ventetid på alle typer opphold og
bruk av dobbeltrom og stuer, utskrivningsklare pasienter ligger på sykehus og kjøp av
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene
sykehjemsplasser i Rennebu. Antall korttidsplasser er redusert og antall
langtidsplasser er økt.
Sanatelltunet bofellesskap: Svært syke beboere skrives ut fra sykehus til
Sanatelltunet, selv om de egentlig har behov for kompetanse og medisinsk
behandling på sykehjem. Forekomsten av brukere med omfattende behandlingsbehov
og personer med demens med utagerende adferd øker, både i bofellesskapet og i
institusjonstjenesten.
Velferdsteknologi: Varslingssystem og room-mate er implementert.

Medarbeidere

Det er stor utfordring med mange deltidsstillinger, og høy sirkulasjon i disse. Dette gir
stort lederspenn for mellomledere med direkte oppfølgingsansvar for svært mange
ansatte som aldri er på arbeid samtidig. I 2021 var det 138 ansettelsessaker i Oppdal
kommune, 61 av disse var ved Oppdal helsesenter og skyldes i stor grad at ansatte
søker seg opp i stillingsprosent.
Flere ansatte er i gang med formelle videreutdanninger, og interne kurs/faglige
oppdateringer pågår kontinuerlig.

Økonomi

Mindreforbruk skyldes i hovedsak merinntekt på egenbetaling på grunn av høy
beleggsprosent og flere langtidsopphold enn budsjettert. KLP/AGA-utgifter ble lavere
enn budsjettert.
Enheten er tilført kompensasjon for prosjektførte COVID-19 utgifter til kommunalt
beredskapslager 1.911.000 og medisinsk forbruksmateriell/vikarutgifter 737.000.
Enheten er tilført 3.166.000 for COVID-19 relaterte merutgifter som ikke er ført på
prosjektnummer, dette gjelder utgifter til utskrivningsklare 1.426.000 , kjøp av
sykehjemsplasser i Rennebu 1.284.000 og prisøkning matvarer/kjøkkenmateriell
456.000.
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Årsregnskap - Oppdal helsesenter

370
371
372
373
375
377
378
379

Sykehjemmet avd. Tunet
Sykehjemmet avd. Høa
Sykehjemmet enhetsadmin.
Dialysebehandling
Sykehjemmet kjøkken
Kommunalt akutt døgntilbud
Sykehjemmet renhold
Sanatelltunet
Sum ansvarsområde

Regnskap
Budsjett inkl. Budsjettavvik Regnskap
Note
2021
endring 2021
2021
2020
17 765 330
17 834 000
68 670 17 435 592
26 001 035
24 808 000
-1 193 035 24 431 351
1
-1 103 251 2
-1 157 218
1 528 000
2 685 218
13 753
0
68 000
68 000
2 859 875 3
2 651 545
2 981 000
329 455
578 317
472 970
538 000
65 030
3 419 750 4
3 541 884
3 783 000
241 116
11
976 641 5
12 157 549
11 618 000
-539 549
61 433 095
63 158 000
1 724 905 59 612 028

Note Forklaring på budsjettavviket
nr.
Årsak
1

Det har vært ekstra innleie på kveld gjennom store deler av året pga. utagerende pasient.
Ekstrainnleien utløser merforbruk på variable tillegg på alle vakter. Merforbruket dekkes inn ved
høy beleggsprosent og høyere egenbetaling på ansvar 372. Fravær sykepleier på helg og natt
har medført overtid, fravær kan ikke dekkes inn med annen type kompetanse. Variable tillegg
øker i takt med helgefrekvens når eget personell jobber ekstravakter på helg, og er utfordrende å
beregne.

2

Avdelingen er tilført COVID-19 midler for etablering av beredskapslager. Cornarelaterte utgifter til
utskrivningsklare og kjøp av sykehjemsplasser i Rennebu ble kr. 244.000 lavere enn stipulert.
Det er i svært liten grad leid inn vikarer for arbeidsavklaringsfravær, sykefravær og ferie, kr.
527.000.
Utgifter til KLP og AGA ble mindre enn budsjettert, kr.114.000.
I tillegg har høy beleggsprosent og flere langtidsplasser generert betydelig høyere egenbetaling
enn budsjettert kr.1.800.000.

3

Avdelingen ble tilført kr.356.000 for dokumentert prisstigning til matvarer og forbruksmateriell
kjøkken, og går ved året slutt i balanse på disse postene. Overskuddet skyldes uventet høyere
inntjening på matsalg/kantinesalg på slutten av året kr.228.000, i tillegg til lavere KLP, kr.37.000,
og tilretteleggingstilskudd NAV på kr.65.000.

4

Mindreforbruket skyldes i hovedsak liten tilgang på vikarer ved ferie og fravær, i tillegg til
mindreforbruk KLP.

5

Både regulativlønn og variable tillegg er noe underbudsjettert, og er økt i budsjett 2022.
Variable tillegg har vært utfordrende å beregne, da mange ansatte utløser høyere sats ved
ekstravakter på helg.
Merforbruk pga. ekstra innleie for utagerende adferd og/eller på grunn av svært syke pasienter
som utskrives fra sykehus til Sanatelltunet når det ikke har vært plass til disse ved Oppdal
helsesenter. Denne utgiften sees i sammenheng med høy beleggsprosent og økt egenbetaling
på ansvar 372.
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Risiko
Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

Kapasitet:
Hurtigere økning av brukere enn forutsatt i planverk,
situasjonen antas å være framskyndet av COVID-19 .

Målrettet behandling/rehabilitering for hurtigst mulig
tilfriskning og tilbakeføring til hjemmet. Arbeid for
etablering av øremerkede rehabiliteringsplasser
pågår.
Avtale for kjøp av sykehjemsplasser i flere andre
kommuner/”lakseregionen” .
Unntaksvis bruk av dobbeltrom og stuer.
Ombygging og etablering av “forsterkede enheter”
på begge sykehjemsavdelinger.

Økende antall pasienter med demenslidelser og/eller
utagerende adferd som trenger tilpasset bemanning
og lokaliteter.

Revidere omsorgsanalyse, og fremme evt. nye
behov i Handlingsplan 2023-26.
Kompetanse:
Rekruttere og beholde kompetanse. Mange
deltidsstillinger, høy sirkulasjon, mange ansatte og
vikarer, kontinuitetsutfordring, stort lederspenn.

Oppstart prosjekt heltidskultur (2022 – 2024),
skjønnsmidler mottatt.
Arbeide for robust grunnbemanning som kan takle
svingninger innafor ramma.
Grunn- og videreutdanninger for egne ansatte,
søke kompetansemidler hos Statsforvalteren.

Fravær og vikarbehov.

Deltakelse i Kompetansepilot Trøndelag.
Økonomi:
Kapasitetsutfordring og utgifter til utskrivningsklare
pasienter og kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner.

Revidere omsorgsanalyse, og fremme evt. nye
behov i Handlingsplan 2023-26.

Planlagt effektivisering i helse- og omsorg, tilpasning
av drift og samtidig sikre forsvarlige tjenester.

Iverksettelse av Helse- og velferdskontor 2022.

Beregning av variable tillegg.

Forutsigbarhet og kontinuitet gjennom arbeid for
heltidskultur. Prosjekt heltidskultur iverksettes i
2022.

Enhetens disposisjonsfond

Disposisjonsfond Oppdal helsesenter

Saldo
31.12.2021 Av dette 3% Vedtatt disponert,
buffer
men ikke brukt
2 003 888
1 750 000
0
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Disponibelt til nye
engangstiltak
253 888
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7.6 Aune barneskole
Nøkkeltall for enheten

34 522
2 383
62
53

36 335
3 053
62
55

36 626
1 250
63
56

Budsjett
2021
36 108
2 383
62
55

416
87 072
146
51 836

423
84 715
120
58 153

424
84 916
107
63 602

425
89 000
135
53 000

14,4

15,0

14,0

15,0

11,2

12,0

11.0

12,0

7,0 %

6,0 %

7,0 %

6,0%

2019

Enhetsleder
Øyvind Melhus

Fokusområde

Brukere

Opplevd
kvalitet

Medarbeidere

Målt
kvalitet

Opplevd
kvalitet

Målt

Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall
Kostnad pr. elev
Antall SFO-barn
Kostnad pr. SFO-elev
Elever pr. lærerårsverk i ordinær
undervisning
Elever pr. lærerårsverk totalt
Andel elever med
spesialundervisning

Måleindikatorer
Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år

2021

Resultat
2019

Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best
Støtte fra lærerne
4,6
Støtte hjemmefra
4,3
Mobbing på skolen
*
Faglige utfordringer
4,3
Vurdering for læring
4,2
Motivasjon
4,1
Trivsel
4,5
Mestring
4
Elevdemokrati og elevmedvirkning
4,1
Generell fornøydhet foreldreundersøkelse
Faglig kvalitet
Nasjonale prøver regning 5.tr.
47
Nasjonale prøver lesing 5.tr.
49
Nasjonale prøver engelsk 5.tr.
48
Kartlegging digitale ferdigheter U.dir. 4.tr.
80 %
Andel svømmedyktige etter 4.tr.
90 %
Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best
Oppgavemotivasjon
4,7
Mestringstro
4,5
Selvstendighet
4,6
Bruk av kompetanse
4,6
Mestringsorientert ledelse
4,3
Rolleklarhet
4,6
Relevant kompetanseutvikling
3,8
Fleksibilitetsvilje
4,5
Mestringsklima
4,5
Nytteorientert motivasjon
4,8
Fravær
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2020

Mål

2020

2021

2021

4,3
4,3
4,6
3,9
3,7
3,8
4,1
4
3,6
4,5

4,1
4,3
4,8
3,6
3,6
3,7
4,2
3,9
3,4

4,5
4,5
5,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,7

45
49
49

51
50
50
72 %

52
52
50
100 %
100 %

4,5
4,5
4,5
4,5
3,9
4,5
3,5
4,4
4,1
4,7

5,0
4,8
4,9
5,0
4,8
4,8
4,2
4,7
4,5
5,0

Årsmelding for 2021

Økonomi

kvalitet

Målt
kvalitet

Fokusområde
Brukere

Samlet fravær
Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger
Antall ansatte med mindre enn 65 %
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
Tilleggsbevilgninger

4,4 %
3,3 %
1,2 %

4,0 %
2,9 %
1,1 %

5,2
3,8
1,5

5,0 %
4,0 %
0,8 %

9

10

10

8

-2,2 %

2,0 %

-2,2 %

0%

0

0

0

0

Kommentarer til resultatene
Elevundersøkelsen for 2021 viser framgang, spesielt på punktet mobbing. Dette er svært
gledelig da det er et viktig fokusområde. Den viser også litt tilbakegang på punktet
faglige utfordringer.
Nasjonale prøver for 5. trinn viser en klar framgang, spesielt i regning. I lesing og
engelsk er det også en viss framgang, der er vi på landsgjennomsnittet.

Medarbeidere

Verneombud og rektor har samtaler med hvert enkelt team der tema er fysisk og
psykososialt arbeidsmiljø. COVID-19 i snart to år har slitt på arbeidsmiljøet pga. at vi har
vært delt i kohorter. Dette har ført til mindre fellesskapsfølelse og det har vært få
muligheter for å diskutere ting i fellesskap. Dette har vært et stort savn for de ansatte,
både på skole og SFO.
Vi har i 2021 hatt høyere langtidsfravær enn tidligere (3,8 %). Årsaken til
langtidsfraværet er sammensatt, ikke bare arbeidsrelatert, men også andre årsaker.

Økonomi

Mesteparten av budsjettrammen går med til å dekke lønn. Det som blir igjen til andre
utgifter blir marginalt. Når det oppstår uventede utgifter, sånn som for eksempel to
leirskoleopphold i stedet for ett, blir det lite handlingsrom.
Antall barn på SFO kan være vanskelig å forutse. Vi opplevde at oppdelingen i kohorter
gjorde at det sluttet flere elever enn forventet. Dette fikk innvirkning på
foreldrebetalingen.
Risiko

Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

Ingen
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Årsregnskap - Aune barneskole

Regnskap
2021
500 Aune barneskole
501 SFO Aune
Sum ansvarsområde
Note
nr.
1

2

35 010 686
2 448 382
37 459 068

Budsjett inkl.
endring 2021

Budsjettavvik
2021

34 499 000
2 127 000
36 626 000

-511 686
-321 382
-833 068

Regnskap
2020

34 365 124
1 854 834

Note

1
2

36 219 958

Forklaring på budsjettavviket
Årsak
Såkalte andre utgifter enn lønn ble vesentlig høyere enn budsjettert. Grunnen er blant annet to
leirskoleopphold, uforutsatte digitale utgifter (lisenser, skjermer på klasserom). Prisvekst større
enn budsjettert.
Færre elever på SFO enn forventet, dermed mindre foreldrebetaling.

Enhetens disposisjonsfond

Disposisjonsfond Aune barneskole

Saldo
Av dette Vedtatt disponert,
Disponibelt til
31.12.2021
3% buffer
men ikke brukt nye engangstiltak
1 250 233 1 083 000
167 233
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Årsmelding for 2021
7.7 Drivdalen oppvekstsenter
Nøkkeltall for enheten

7 658
622
16
13,5

7 309
1 980
16
13

7 899
1 840
16
13

Budsjett
2021
7 986
886
16
13

42,5
12

45
9

51
16

43
10

13,0

13,5

14

14

10,0

11,0

11

11

9,3 %

8,5 %

9%

9%

22

23

22

25

26

30

30

32

50 %

48 %

48%

50%

12,5 %

32,0 %

32%

45%

0

0

0

0

2019

Enhetsleder
Beate Lauritzen

Brukere skole

Fokusområde

Opplevd
kvalitet

Brukere
Barnehag
e

Målt
kvalitet

Opplevd
kvalitet

Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall
Antall SFO-barn
Elever pr lærer i ordinær
undervisning
Elever pr lærere totalt
Andel elever med
spesialundervisning
Antall barn i barnehage
Antall barnehageplasser
omregnet til over 3 år
Andel ansatte med
førskolelærerutdanning
barnehage
Andel ansatte med
fagarbeiderutdanning
barnehage
Andel menn i faste stillinger
barnehage

Måleindikatorer
Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år

2020

2021

Resultat
2019

2020

Brukertilfredshet Drivdalen 1-6 poeng, 6 er best
Støtte fra lærerne
4,5
4,7
Mobbing
4,6
4,8
Støtte hjemmefra
3,9
4,2
Faglige utfordringer
3,8
3,8
Vurdering for læring
3,6
3,9
Motivasjon
4,1
3,9
Trivsel
4,3
4,3
Mestring
4,3
4,1
Elevdemokrati og elevmedvirkning
3,6
4,1
Gjennomsnitt foreldreundersøkelsen
4,8
Faglig kvalitet Drivdalen
Nasjonal prøve regning 5.tr.
Nasjonal prøve lesing 5.tr.
Nasjonale prøver engelsk 5. tr.
Unntatt off.
Kartlegging digitale ferdigheter 4.tr.,
andel over kritisk grense
Andel svømmedyktighet etter 4. trinn
Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best
4,6
Ute- og innemiljø
4,7
Relasjon mellom barn og voksne
5
Barnets trivsel
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Mål
2021

2021

4,4
4,7
4,2
4
3,7
3,7
4,2
3,9
3,9
-

4,8
5
4,2
4,1
4
4
4,5
4,5
4
4,5
50
52
50
100 %
100 %
4,5
4,7
4,8

Årsmelding for 2021

Målt
kvalitet

Medarbeidere

Opplevd
kvalitet

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Informasjon
Barnets utvikling
Medvirkning
Henting og levering
Tilvenning og skolestart
Tilfredshet
Behovsdekning
71 %
Kapasitetsutnyttelse
Antall barnesamtaler pr. barn med de to
2
eldste kullene
Andel avdelinger m/systematiske
metoder for kartlegging / tiltak for god
100 %
språkutvikling
Andel styrere og pedagoger med
100 %
godkjent førskolelærerutdanning
Antall gjennomførte planlagte
2
foreldresamtaler per barn
Antall alvorlige skader hos barn
0
Antall avdelinger som jobber
1
helsefremmende i barnegruppene
Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best
Indre motivasjon
4,1
Autonomi
4,3
Bruk av kompetanse
4,3
Mestringsorientert ledelse
4,1
Rolleklarhet
4,1
Relevant kompetanseutvikling
4,0
Fleksibilitetsvilje
3,5
Mestringsklima
4,3
Prososial motivasjon
3,8
Fravær
Samlet fravær
13,0 %
Langtidsfravær
11,0 %
Korttidsfravær
2,0 %
Deltidsstillinger
Antall ansatte med mindre enn 65%
4
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
3,4 %
Tilleggsbevilgninger
0
Kostnadseffektiv drift
Kostnad pr elev Drivdalen
134 841
Kostnad pr SFO-barn Drivdalen

63 203

4,8
4,9
4,7
4,5
4,9
4,8

4,5
4,7
4,5
4,5
4,8
4,7

73 %

72%

2

2%

100 %

100%

100 %

100 %

100%

100 %

2

2

2

0

0

0

1

1

1

4,6
4,3
4,8
4,5
4,7
4,6
4,6
4,8
4,6

4,6
4,5
4,8
4,8
4,5
4,6
4,0
4,7
4,9

15,8%
13,7%
2,1%

6,0 %
5,0 %
1,0 %

13,0 %
11,5 %
1,5 %
2
13,0 %

100 %
2

2
2,5%

0

0

2
0,0 %
0

123 000

120 000

45 000

40 000

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Resultatene på elevundersøkelsen varierer litt fra år til år, men jevnt over ligger vi
stabilt med gode resultater. Vi velger å gjennomføre elevundersøkelsen på både 5.-6.
og 7.trinn for å få så gode data som mulig, men vi vet at denne kan være litt krevende
for de yngste. Vi arbeider med resultatene i etterkant og velger fokusområder ut fra
elevenes stemme.
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Årsmelding for 2021
Fokusområde

Kommentarer til resultatene
Vi har jevne og gode resultater på kartlegginger som gjennomføres, og også her
brukes resultatene for å gi så god opplæring som mulig videre.

Medarbeidere

Medarbeiderundersøkelsen 2021 var veldig positiv. Vi har medarbeidere som trives på
jobb og som ønsker å gjøre en god innsats for elevene. Arbeidsmiljøet ble også
kartlagt av HMS-tjenesten våren 2021, og resultatene var strålende. Et høyt
sykefravær totalt i 2021 skyldes langtidsfravær/sykdom/svangerskap og sykemeldte ble
fulgt opp og er tilbake i jobb helt eller delvis. I tillegg har vi hatt høyt fravær grunnet
COVID-19 -symptomer.

Økonomi

Det ble i budsjett for 2021 beregnet bruk av 400.000 kr fra enhetens disposisjonsfond.
Dette var planlagt etter overskudd i 2020 på grunn av varierende elevtall fra august
begge år.
Regnskap for 2021 viser at vi brukte kun ca. 200.000 fra disposisjonsfond, altså et
totalt mindreforbruk i forhold til planlagt som i hovedsak skyldes fravær og innleie av
vikarer med lavere lønn, samt innsparing fordi utgifter til div. aktiviteter har vært mindre
på grunn av COVID-19

Risiko
Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

Vi har et bygg som begynner å merke tidens tann,
og spesielt 2 områder har et meget stort behov for
tiltak:

Det er et stort behov for å avsette midler til å
renovere disse rommene

1. Kjøkken i barnehagen- skapdører faller av, lite
hygienisk med grove overflater og for liten plass til å
holde ren og skitten sone
2. Garderober for elevene i kjelleren. Elevene har
selv i elevundersøkelsen pekt på at det er uhyggelig
å skifte/dusje i forbindelse med kroppsøving
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Årsmelding for 2021
Årsregnskap – Drivdalen oppvekstsenter

520
521
525

Note
nr.
1

Drivdalen skole
SFO Drivdalen
Drivdalen barnehage
Sum ansvarsområde

Regnskap Budsjett inkl. Budsjettavvik
2021
endring 2021
2021
4 821 827
4 959 000
137 173
130 544
172 000
41 456
2 946 093
2 975 000
28 907
7 898 464
8 106 000
207 536

Regnskap
2020
4 641 542
132 137
2 536 222
7 309 901

Note

1

Forklaring på budsjettavviket
Årsak
Det var i 2021 berammet et merforbruk på ca. 200.000kr. ved Drivdalen oppvekstsenter avdeling
skole, midler som ble satt av til dette i 2020. Grunnen er at budsjettår ikke samsvarer med skoleår,
og at vi har annen hvert år med store og små grupper som skolestartere på 1.trinn.
Når det i 2021 likevel ble et mindreforbruk skyldes dette i all hovedsak at det har vært veldig høyt
fravær av ansatte, og at vi har hatt lavere lønnsutgifter enn budsjettert. Året 2021 har også vært et
år preget av COVID-19 , og vi har hatt betydelig færre ekskursjoner og mindre utgifter i forbindelse
med det.

Enhetens disposisjonsfond
Saldo
31.12.2021
Disposisjonsfond Drivdalen
oppvekstsenter

1 839 734

Av dette Vedtatt disponert,
3% buffer
men ikke brukt
240 000
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0

Disponibelt til nye
engangstiltak
1 599 734

Årsmelding for 2021
7.8 Midtbygda oppvekstsenter
Nøkkeltall

2020

2021

14 793
950
33
28,2

16 007
1 265
31
27,2

15 985
1 065
32
28,3

15 641
1 400
32
27

88

88

102

99

15
11,0
9,0

15
10,5
8,1

21
13,5
11,7

20
13
11

5,6 %

4,5 %

3,9 %

5,0%

Antall barn i barnehage

58

52

54

52

Antall plasser omregnet til over 3 år

76

72

71

72

4

4

4

4

50 %
39 %
5,0 %

42 %
58 %
10,5 %

41 %
47 %
11,7 %

42%
58%
10,0%

Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall

Enhetsleder
Kjell Braut

Budsjett
2021

2019

Antall SFO-barn
Elever pr lærerårsverk i ordinær undervisning
Elever pr lærerårsverk totalt
Andel elever med spesialundervisning
Barnehage

Antall kommunale barnehager
Andel ansatte med førskolelærerutdanning
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning
Andel menn i faste stillinger

Fokusområde

Brukere skole

Opplevd
kvalitet

Brukere
Barnehage

Målt
kvalitet

Opplevd
kvalitet

Måleindikatorer
Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år
Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best
Støtte fra lærerne
Mobbing
Støtte hjemmefra
Faglige utfordringer
Vurdering for læring
Motivasjon
Trivsel
Mestring
Elevdemokrati og elevmedvirkning
Generell fornøydhet foreldreundersøkelse
Faglig kvalitet
Nasjonal prøve regning 5.tr.
Nasjonal prøve lesing 5.tr.
Nasjonal prøve engelsk 5. tr.
Andel svømmedyktige etter 4. trinn
Kartlegging dig. ferdigheter U.dir. 4.tr, andel
over kr.gr
Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best
Ute- og innemiljø
Relasjon mellom barn og voksne
Barnets trivsel
Informasjon
Barnets utvikling
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Resultat

Mål

2019

2020

2021

2021

4,5
4,7
4,6
4,4
4,3
4,0
4,2
4,1
4,2

4,8
5,0
4,7
4,6
4,0
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4

4,6
5,0
4,4
3,8
4,3
3,6
4,5
4,2
4,1
4,4

4,5
5,0
4,5
4,5
4,5
4,2
4,5
4,2
4,4
4,5

56,0
55,0
55,0
100 %

44,0*
55,0
51,0
100 %

54,0
53,0
52,0
100 %

50,0
50,0
50,0
100 %

100 %
4,4
4,7
4,9
4,6
4,8

100 %
4,5
5,0
5,0
4,5
4,5

Årsmelding for 2021

Medarbeidere

Medvirkning
Henting og levering
Tilvenning og skolestart
Tilfredshet
Behovsdekning
Kapasitetsutnyttelse

Opplevd
kvalitet

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

4,2
4,7
4,5
4,7
100%

Antall barnesamtaler per barn med de to
eldste kullene
Andel avdelinger m/systematiske metoder for
kartlegging / tiltak for god språkutvikling
Andel styrere og pedagoger med godkjent
førskolelærerutdanning
Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler
per barn
Antall alvorlige skader hos barn
Andel avdelinger som jobber helsefremmende i
barnehagen
Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best
Oppgavemotivasjon
Mestringstro
Selvstendighet
Bruk av kompetanse
Mestringsorientert ledelse
Rolleklarhet
Relevant kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Nytteorientert motivasjon
Fravær
Samlet fravær
Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger
Antall ansatte med mindre enn 65%
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
Tilleggsbevilgninger
Kostnadseffektiv drift
Kostnad pr elev Midtbygda skole
Kostnad pr SFO-barn Midtbygda
Kostnad pr plass Midtbygda barnehage
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100 %

4,5
5,0
5,0
4,5
100 %

100 %

2

2

2

2

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2

2

2

2

0

0

0

0

4

4

4

4,5
4,3
4,3
4,1
4,0
4,3
3,9
4,5
4,7
4,7

4,6
4,4
4,5
4,3
4,0
4,6
3,9
4,7
4,6
4,8

5,9 %
5,1 %
0,8 %

5,6 %
4,8 %
0,8 %
1

6,4 %
0

0
0,3 %
0

8,3 %
6,7 %
1,6 %
0
0,0 %
0

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

126 084 129 569 122 023 120 000
36 215 59 034 43 225 60 000
120 611 118 402 149 400 120 000

Årsmelding for 2021
Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Vi har gode resultater på de kartleggingene og prøvene som gjennomføres. Skolen
ligger nok en gang langt over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver.
Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen på skolen viser at vi har elever og
foreldre som jevnt over er veldig fornøyde med det tilbudet de får og at de trives godt
ved oppvekstsenteret. Vi har ikke gjennomført brukerundersøkelse i barnehagen da det
gjøres annethvert år. Men i dialog med foreldre og foreldreutvalg gir foreldre uttrykk for
at de er fornøyde med tilbudet de får. Vi har null mobbing på 7.tr i elevundersøkelsen,
noe som er svært gledelig.

Medarbeidere

Vi hadde en god medarbeiderundersøkelse som underbygger et godt arbeidsmiljø ved
enheten, dette bekreftes også i medarbeidersamtalene. Sykefraværet er høyere enn
normalt i 2021, dette skyldes en del fravær pga. COVID-19, samt
langtidssykemeldinger som ikke er jobbrelaterte.

Økonomi

Pga. stor økning i elevtallet på høsten og økte lisenskostnader knyttet til digitale
læremidler gikk skolen med et større underskudd i 2021. Det ble dermed i
budsjettregulering 2 avsatt 200.000,- av driftsfondet for å dekke opp noe av dette.
Skolen gikk utover dette med ca. 250.000,- i underskudd. Samtidig førte svingninger i
barnetallet i barnehagen gjennom året til at det ble brukt mindre bemanning enn
budsjettert. Dette medførte et overskudd på ca. 200.000,- for barnehage. Totalt kom
dermed enheten ut i balanse. Men vi ser at økte lisenskostnader og økte
skysskostnader pga. økt barnetall er en utfordring i forhold til å holde budsjett fremover.

Risiko
Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

Økte driftskostnader på grunn av endring i hvordan
opplæring drives, samt at reelle kostnader øker mer
enn det som legges til grunn i lønns og prisveksten
som legges inn i budsjetteringen.

Endre fordelingsmodellen slik at det blir mer reell
økning i tråd med den reelle pris og lønnsveksten.
Alternativt må man ta ned kvaliteten på driften.

Svingninger i barnetall gjennom året - skaper
uforutsigbarhet i de økonomiske rammene

Vurdere om man i større grad bør justere budsjett
jamfør budsjettreguleringene gjennom året, slik at
det blir mer reelt i forhold til barnetall på høsten.

For liten plass. Det er fullt i barnehagen og skolen
begynner å bli full. Dette medfører at rammene for å
gjennomføre opplæringen blir presset, noe som kan
redusere kvaliteten på opplæringstilbudet.

Utbygging av byggetrinn 2 på skoledelen

Årsregnskap – Midtbygda oppvekstsenter
Regnskap
Budsjett inkl. Budsjettavvik
2021
endring 2021
2021
530 Midtbygda skole
8 447 922
8 156 000
-291 922
531 SFO Midtbygda
334 988
405 000
70 012
535 Midtbygda barnehage
7 202 597
7 432 000
229 403
540 Lønset skole
0
0
0
Sum ansvarsområde
15 985 507
15 993 000
7 493

Side 63

Regnskap
2020
8 153 038
312 162
7 542 426
-148
16 007 478

Note
1
2

Årsmelding for 2021
Note
nr.
1

2

Forklaring på budsjettavviket
Årsak
Overforbruket på skole skyldes økt elevtall på høsten som ikke er budsjettert inn. Det er
dermed et overforbruk på lønnskostnader. I tillegg så er lisenskostnadene knyttet til digitale
læremidler langt høyere enn budsjettert.
Mindreforbruk skyldes at vi har svingninger gjennom året i barnetallet og vi har da gått med
mindre bemanning i perioder i forhold til budsjettert.

Enhetens disposisjonsfond
Saldo
31.12.2021
Disposisjonsfond Midtbygda
oppvekstsenter

1 072 746

Av dette 3% Vedtatt disponert, Disponibelt til nye
buffer
men ikke brukt
engangstiltak
469 000
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0

603 746

Årsmelding for 2021
7.9 Ungdomsskolen
Nøkkeltall for enheten
2019

Enhetsleder
Håvard Melhus

27 381
Budsjettramme (1.000 kr)
3 055
Disposisjonsfond (1.000 kr)
40
Fast ansatte
33,6
Faste årsverk
Flyktningetjenesten
16 000
Budsjettramme (1.000 kr) (Flyktning)
2 976
Budsjettramme norskopplæring
1 920
Budsjettramme grunnskole for voksne
4
Fast ansatte flyktningetjenesten
3,5
Faste årsverk flyktningetjenesten
2
Rådgivere flyktning
6
Lærere voksenopplæring og grunnskole
for voksne
Andre nøkkeltall om enheten:
50
Elevtall på Voksenopplæringa
norskkurs
20
Elevtall på Grunnskoleopplæring for
voksne
110
Flyktninger i
integreringstilskuddsperioden
35
Flyktninger i introduksjonsprogram

Brukere

Måleindikatorer
Fokusområde Undersøkelser gjennomføres 2.hvert
år

2020

Budsjett
2021

2021

25 579
3 065
38
31

25 671
2 055
38
32,4

24 544
555
37
30

13 000
5 512
1479
4
3,5
1
5

11 982
2 290
1 014
3
3
2
5

12 000
2 500
1 450
4
3,5
1

20

27

10

10

95

75

25

25

Resultat
2019

2020

30
10
100
35

Mål
2021

Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best . Mobbing angitt i %
Støtte fra lærerne
4,1
4,1
4,2
4
4,0
4,0
Opplevd Støtte hjemmefra
kvalitet Mobbing- prosentandel
4,2%
3,9%
4,3%
Faglige utfordringer
4,4
4,3
4,2
Vurdering for læring
4,4
4,4
3,5
Motivasjon
3,3
3,4
3,3
Trivsel
3,4
3,4
4,1
Mestring
4,4
4,3
3,9
Elevdemokrati og elevmedvirkning
3,9
4,0
3,4
Faglig kvalitet Nasjonale prøver: 50 poeng er landsgjennomsnittet.
Grunnskolepoeng avgangselever
41
41,7
42,4
(maksimum er 60 poeng = alle elever
får karakter 6 i alle fag)
51
50,0
51
Nasjonal prøve regning 8.tr.
Målt
50
51,0
52
Nasjonal prøve lesing 8.tr.
kvalitet
50
49,0
51
Nasjonal prøve engelsk 8.tr.
55
52,0
55
Nasjonal prøve regning 9.tr.
56
55,0
55
Nasjonal prøve lesing 9.tr.
Andel med direkte overgang til vg.
unntatt
unntatt
99 %
skole
offentlighet offentlighet
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5

2021
4,1
4,1
0%
4,5
3,5
3,5
4,5
4,0
3,5
42
50
50
50
52
53
100%

Økonomi

Medarbeidere

Årsmelding for 2021
Innvandrertjenesten
Andel deltagere etter introduksjonsprogram
har begynt i arbeid eller utdanning
Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best
Oppgavemotivasjon
Mestringstro
Opplevd Selvstendighet
Bruk av kompetanse
kvalitet
Mestringsorientert ledelse
Rolleklarhet
Relevant kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Nytteorientert motivasjon
Fravær
Samlet fravær
Målt
kvalitet
Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger
Antall ansatte med mindre enn 65%
Bevilgningene overholdes
Målt
kvalitet
Avvik i forhold til budsjettramme
Kostnadseffektiv drift
Kostnad pr. elev

67 %

73%

4,5
4,4
4,5
4,6
4,2
4,3
3,9
4,6
4,4
4,6
5,3 %
4,8 %
1,2 %

5,2 %
3,6 %
1,6 %
6

1,0 %
99 719

63%

70 %

4,5
4,6
4,6
4,5
4,2
4,6
3,9
4,5
4,5
4,7

4,5
4,5
4,5
4,6
4,2
4,5
4
4,6
4,4
4,6

7,27 %
5,18 %
2,09 %

5,0 %
4,8 %
1,2 %

6
-0,7 %
100 034

7
3,6 %
104 753

6
0
99 000

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Vi er godt fornøyde med resultatene på nasjonale prøver som ligger over
landsgjennomsnittet. Det samme gjelder grunnskolepoeng. Elevundersøkelsen viser et
bra resultat og er likt de nasjonale resultatene. Vi vil spesielt jobbe mer med mestring og
elevdemokrati og medvirkning. Det er og nødvendig å fortsette å jobbe kontinuerlig med
å forebygge mobbing.

Medarbeidere

Medarbeiderundersøkelsen er vi meget godt fornøyd med. Den viser fremgang på flere
områder. Sykefraværet har økt noe i 2021, men dette har bl.a. sammenheng med
COVID-19 19. Gjennom medarbeidersamtaler og dialogmøter har vi funnet ut at det ikke
er arbeidsrelatert.

Økonomi

Vi har et overskudd på 974 945,- på ungdomsskolen. Overskuddet skyldes budsjettert
for mye på bruk av disposisjonsfond. Da vi budsjetterte for 2021 måtte vi budsjettere
med bruk av disposisjonsfond, fordi elevtallet har gått ned. Dette gjorde at ramma vår
for 2021 ikke var tilstrekkelig for å få budsjettet til å gå opp. Det viste seg at det ikke var
nødvendig å bruke så mye av fondet vårt.
Ut i fra disse tallene ser det ut til at vi skulle hatt et enda større overskudd, men pga. at
tilsettinger av to miljøterapeuter fra høsten 2021 reduseres overskuddet. Lønnsutgiftene
på disse løper videre i 2022.
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Årsmelding for 2021
Risiko
Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

1.Det å få tak i kvalifiserte vikarer i forbindelse
med økt fravær i forbindelse med COVID-19
19

1.Tilby praksisplasser til studenter, rekruttere de inn som
vikarer

2.Skape bedre skolemiljø i friminuttene for
elevene

2.Ny elevkantine og opprusting av uteområde ved
skolen

Årsregnskap - ungdomsskolen

Regnskap 2021
549
550
551
552

Haugen Gård Leirskole
Ungdomsskolen
Voksenopplæring
Grunnskole for voksne

SUM
555 Flyktningetjenesten
Sum ansvarsområde

Note
nr.
1

Budsjett inkl.
endring 2021

155 737
23 288 266
238 000
1 014 053
24 696 056
0
24 696 056

213 000
24 153 000
238 000
1 035 000
25 639 000
32 000
25 671 000

Budsjettavvik
2021

Regnskap
2020

57 263
864 734
0
20 947
942 944
32 000
974 944

-86 985
24 335 506
216 482
1 010 000
25 475 003
-4 136 379
21 338 624

Note

1

Forklaring på budsjettavviket
Årsak
Overskuddet skyldes budsjettert for mye på bruk av disposisjonsfond. Da vi
budsjetterte for 2021 måtte vi budsjettere med bruk av disposisjonsfond fordi
elevtallet har gått ned. Dette gjorde at ramma vår for 2021 ikke var tilstrekkelig for
å få budsjettet til å gå opp. Det viste seg at det ikke var nødvendig å bruke så mye
av fondet vårt.
Dette skyldes bl.a.:



mindre leasingkostnader grunnet utkjøp av pc-er i stedet for fortsatt leasing.
mindre på SPK enn budsjettert.

Beløp

404 908
331 379

Enhetens disposisjonsfond
Saldo
31.12.2021
Disposisjonsfond Ungdomsskolen

2 054 642

Av dette
3% buffer
736 000
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Vedtatt disponert,
men ikke brukt

Disponibelt til nye
engangstiltak

0

1 318 642

Årsmelding for 2021
7.10 Høgmo og Pikhaugen barnehager
Nøkkeltall

Enhetsleder
Ann Kristin Rosset

Fokusområde

Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:
Antall barn
Antall plasser omregnet til over 3 år
Antall kommunale barnehager
Andel ansatte med
førskolelærerutdanning
Andel ansatte med
fagarbeiderutdanning
Andel menn i faste stillinger
Leke- og oppholdsareal pr plass

Måleindikatorer
Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år

Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best
Ute- og innemiljø
Relasjon mellom barn og voksne
Barnets trivsel
Opplevd Informasjon
kvalitet Barnets utvikling
Medvirkning
Henting og levering
Tilvenning og skolestart
Tilfredshet
Behovsdekning
Kapasitetsutnyttelse
Andel barn i kommunale barnehager
Faglig kvalitet
Brukere
Antall barnesamtaler pr. barn med de to
eldste kullene
Andel barnehager m/systematiske
Målt
metoder for kartlegging / tiltak for god
kvalitet språkutvikling
Andel styrere og pedagoger med godkjent
førskolelærerutdanning
Antall gjennomførte planlagte
foreldresamtaler pr. barn
Antall alvorlige skader hos barn
Antall avdelinger som jobber
helsefremmende i barnegruppene
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2021

Budsjett
2021

2019

2020

12 007
1 745
26
22,9

12 521
2 010
25
22,4

12 913
2 229
32
27,9

12 700
1 745
26
22,4

87
120
2

84
120
2

84
120
2

88
120
2

52 %

52 %

44 %

50%

42 %

44 %

47 %

46%

3,80 %
4,9 m²

4,00 %
4,9 m²

6,25%
4,9 m²

4,9 m²

Resultat
2019

2020

3,7%

Mål
2021

2021

4,0
4,6
4,9
4,1
4,6
4,1
4,5
4,5
4,4
96 %
43,9%

94 %
43,5%

96 %
%

100 %

2

2

2

2

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2

2

2

≥2

0

0

0

0

6

6

6

6

Medarbeidere

Årsmelding for 2021
Antall systematiske samtaler pr. ansatt
angående resultatområder
Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best
Oppgavemotivasjon
Mestringstro
Selvstendighet
Bruk av kompetanse
Opplevd
Mestringsorientert ledelse
kvalitet
Rolleklarhet
Relevant kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Nytteorientert motivasjon
Fravær
Samlet fravær
Langtidsfravær
Målt
Korttidsfravær
kvalitet
Deltidsstillinger
Antall ansatte med mindre enn 65%
Antall fast ansatt med ufrivillig deltid
Bevilgningene overholdes
Målt
kvalitet Avvik i forhold til budsjettramme
Kostnad med barnehagedrift i Oppdal
Netto driftsutgift barnehage per innbygger
1-5 år
Netto driftsutgifter som andel av totale utg.

Fokusområde
Brukere

Medarbeidere

4

4

4,5
4,4
4
4,3
4,1
4,2
3,6
4,5
4,3
4,8

4

4

4,5
4,1
4,0
4,3
4,2
4,3
4,1
4,4
4,4
4,8

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4,5
4,5
5,0

8,90 %
6,5 %
2,4 %

9,4 %
7,8 %
1,6 %

11,08 %
8,96 %
2,12 %

˂8

4
0

3
0

4
0

0
0

0,98 %

4,5 %

1,7 %

0,0 %

156 987
11,8%

12,7%

Kommentarer til resultatene
Vi har en kapasitetsutnyttelse i barnehagene på 96 % ved årets slutt. Barnehageåret
regnes fra 1/8 til 31/7, og vi ser ofte at det kommer til flere barn i løpet av nyåret. Ved 1.
tertial er kapasitetsutnyttelsen 100 %.
I medarbeiderundersøkelsen ser vi en nedgang på indikatoren mestringstro. Vi har satt
fokus på dette, og ser at det kan skyldes store utfordringer ved enheten på vårparten og
ved oppstarten i august 2021. Det kom til flere barn med behov for ekstra støtte, samtidig
som flere faste ansatte ble sykemeldt. Dette ga en uoversiktlig og vanskelig hverdag for
flere ansatte. Høsten 2021 har vi fokusert på fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, der vi
har hatt et tett og godt samarbeid med HMS-tjenesten (bedriftshelsetjenesten).
Sykefraværet skyldes langvarige ikke arbeidsrelaterte sykemeldinger.

Økonomi

Vi har holdt oss innenfor budsjettrammen.
Det ble søkt om ekstra lærlingetilskudd på høsten 2021. Det kom i desember og gjelder
barnehageåret 2021/2022.
Vikarkostnader er lavere enn refusjoner av sykepengene for sykemeldte ansatte.

Årsregnskap - kommunale barnehager

Regnskap
2021
560 Pikhaugen barnehage
562 Høgmo barnehage

Budsjett inkl.
endring 2021

7 200 882
5 492 850
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7 366 000
5 547 000

Budsjettavvik
2021
165 118
54 150

Regnskap
2020
6 897 547
5 062 158

Note

1

Årsmelding for 2021
Sum ansvarsområde

12 693 732

12 913 000

219 268

11 959 705

Note
nr.

Forklaring på budsjettavviket
Årsak

1

Vi søkte om et ekstra lærlingetilskudd som vi mottok i slutten av året som gjelder barnehageåret
21/22.
Kostnadene vedrørende funksjon 211, styrket tilbud til førskolebarn, ble lavere enn forventet.

Risiko
Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

Bemanningsnorm for barn under 3 år er én voksen pr
3 barn. Omsorgsbehovet for ettåringen er annerledes
enn for to og treåringen. For å sikre at barnehagen er
en helsefremmende plass å være for ettåringene, må
det være nok personale med ønsket kompetanse til
stede gjennom hele dagen.

Det ble spilt inn økt grunnbemanning i
handlingsplanen, men ble ikke funnet rom for
dette i vedtatt handlingsplan. Barnehagene er blitt
avhengig av midlertidige løsninger som lærlinger,
folk i arbeids/språkpraksis o.l. for å ha «nok
hender» på småbarnsavdelingen.

Høgmo og Pikhaugen har ikke bygg som kan måle
seg etter dagens standard for barnehagedrift. Dette
kan gi konsekvenser i forhold til konkurransen med
private aktører.

I vedtatt handlingsplan ligger forprosjekt for
nybygg Høgmo i 2022, med planlagt ferdigstillelse
i 2024. Forprosjekt for renovering av Pikhaugen er
planlagt i 2025.

Flere ansatte som er 60 år og eldre. Det betyr en
større andel ferie i løpet av et år som skal tas ut.

Ta ut ferie i perioder vi vet det er færre barn i
barnehagene (påske, juli/august og romjul).
Vurdere to uker feriestengt om sommeren.

Enhetens disposisjonsfond
Saldo
31.12.2021
Disposisjonsfond Høgmo og
Pikhaugen barnehager

2 229 449

Av dette
3% buffer
381 000
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Vedtatt disponert,
men ikke brukt
0

Disponibelt til nye
engangstiltak
1 848 449

Årsmelding for 2021
7.11 Tekniske tjenester
Nøkkeltall for enheten
Beløp i 1000-kr

Enhetsleder
Thorleif Jacobsen

Brukere

Fokusområde

Opplevd
kvalitet

Målt
kvalitet

21 771
39 886
0
42
37,337

29 617
17 257
0
42
37,34

33 295
19 947
0
38
33,18

Budsjett
2021
28 486
28 209
386
40
35,34

18,2
47,2
238
872
2 900
77 454
3 104

18,2
47,2
238
1018
2 961
79 544
3 146

18
51
238
1 155
3 041
79 697
3 230

18,2
47,2
238
1 018
3 000
79 000
3 226

67 713

69 353

69 947

69 000

46
110
5 000

53
110
5 000

58
108
0

54
110
5 000

1

5

5

6

3

7

4

7

2019

Budsjettramme (1.000 kr)
Brutto utgifter selvkostområdene.
Disposisjonsfond
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:
Antall km veg grusdekke
Antall km veg asfaltdekke
Antall parkeringsplasser
Antall veg- og gatelyspunkter
Antall vannforsyningsabonnenter
Antall meter vannledning
Antall avløpsabonnenter
Antall meter avløpsledning
(spillvann + overvann)
Antall utleieboliger
Antall omsorgsboliger
Klargjort industritomt pr 31/12(m²)
Antall sentrumsnære ledige
boligtomter
Antall ledige boligtomter utenfor
sentrum

Måleindikatorer
Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år
Brukertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best
Vann/avløp - resultat for brukeren
Vann/avløp - tillit og respekt
Vann/avløp - service og tilgjengelighet
Vann/avløp - informasjon
Vann/avløp - generelt
Vann/avløp - snitt totalt
Resultat for bruker vedr. vaktmestertjeneste
Kvalitet på utført vaktmesterarbeid
Service, tillit og respekt fra
vaktmestertjeneste
Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.
Kvalitet på utført renhold
Service, tillit og respekt fra
renholdspersonalet
Faglig kvalitet
Antall timer stengt veg
Lekkasje vannledninger %
Antall lekkasjereparasjoner vann
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2020

2021

Resultat
2019

2020

Mål
2021

5,3
5,6
4,4
4,8
5,6
5,3
4,5
4,7

>5
>5,5
>4,6
>4,8
>5,5
>5,1
>4,5
>4,6

4,7

>4,5
>5
>5

5,2
5,0
5,3
360
35 %
5

2021

>5
0
30 %
10

504
30%
4

0
20 %
10

Årsmelding for 2021

Medarbeidere

Fokusområde

Opplevd
kvalitet

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Måleindikatorer
Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år
Antall abonnenttimer uten vann
Antall meter fornyet vannledning
Antall ikke tilfredsstillende vannprøver
Antall kjelleroversvømmelser avløp
Antall meter fornyet avløpsledning
Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA
Andel materialgjenvunnet avfall på
henteordning i %
Antall utleieboliger (46) utleid til enhver tid
Antall omsorgsboliger (110) utleid til enhver
tid
Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best
Oppgavemotivasjon
Mestringstro
Selvstendighet
Bruk av kompetanse
Mestringsorientert ledelse
Rolleklarhet
Relevant kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Nytteorientert motivasjon
Fravær
Samlet fravær
Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger
Antall ansatte med mindre enn 65%
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
Kostnadseffektiv drift
Drift- og vedlikehold veg, kr. /km veg
Drift- og vedlikehold parkeringsplasser, kr./pl.
Drift- og vedlikehold veg- og gatelys, kr./pkt.
Drift- og vedlikehold vann, kr./ km. ledning
Årsgebyr Vann bolig gr. 1 eks. mva. grunnlag
150 m3
Drift- og vedlikehold avløp, kr./ km. ledning
Årsgebyr Avløp bolig gr.1 eks. mva. grunnlag
150 m3
FDV-kostnader pr. m2 eks. mva.:
Skole, Barnehage, Helsesenter, Rådhus, Ihall, Oppdalshallen
Trygdeboliger
Utleieboliger
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Resultat
2019

2020

50
50
1 400
600
8
0
1
0
1 200
600
Ikke tilfr.

Mål
2021

2021

457
100
540
600
0
0
0
0
675
1200
Tilfredsst. Tilfredsst.

39

46

93%

87 %

92

110

91%

79 %

360

0

504

0

4,3
4,3
4,5
4,3
4,0
4,1
4,1
4,6
4,0
4,7

4,4
4,6
4,8
4,5
4,3
4,3
4,5
4,6
4,2
4,7

4,3
4,3
4,6
4,5
4,1
4,4
4,3
4,6
4,0
4,8
2,9 %
2,2 %
0,8 %

4,0 %
3,2 %
0,8 %

8,8
8,2
0,6

4,0 %
3,0 %
1,0 %

3

3

3

3

0%

-3,3 %

-10,1%

0,0 %

89 360
449
1 168
93 547

98 002
896
971
88 116

115 826
840
909
92 041

66 000
500
800
89 038

2 283

2 283

2 298

2 298

149 769

151 191

163 166

154 246

2 056

2 300

2 638

2 638

589

682

858

812

384
506

682
685

639
930

639
930

Årsmelding for 2021
Fokusområde
Brukere

Kommentarer til resultatene
Brukerundersøkelse på vann- og avløpstjenesten ble sist gjennomført høsten 2019.
Snittet for svarene lå på 5,3 mot 5,4 i 2017 (skala:1-6). Landsgjennomsnittet ligger på
4,7. Det var planlagt ny brukerundersøkelse høsten 2021, men denne er ennå ikke
gjennomført da en digital versjon av undersøkelsen ennå ikke var klar.
Revidering av Hovedplan veg er utsatt til 2022 hvor gjennomføring av bæreevnemålinger
foretas (på barmark/telefritt) og legges til grunn for tilstandsanalyser. I planen rettes
fokus på utfordringer på drift og vedlikehold av kommunale veger, blant annet Gamle
Kongeveg som har et stort behov forsterkning. Det er også et etterslep på reasfaltering
på våre kommunale veger. Dette etterslepet blir større og større for hvert år som går.
Kommunen er også eier av mange gatelyspunkt som trenger utskifting. Dette er innspilt
til handlingsplanen for vurdering.
Konsesjonskrav utslipp renseanlegg ble overholdt.
Avvik i antall timer steng ift. mål 2021 skyldes gravearbeider/prosjekt. Tilgjengelighet er
løst med omkjøring.
Avvik i abonnenttimer uten vann skyldes tilfeldigheter, da antall berørte i forbindelse med
avstengninger kan variere stort.

Medarbeidere

Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i 2021. Snitt for svarene lå på 4,3 mot 4,4 i
2019. Sykefraværet var på 8,8 % i 2021 som er høyere enn normalt. Økt fravær skyldes
COVID-19 og langtidssykemeldinger som ikke er jobbrelaterte.
For å opprettholde beredskap og redusere faren for stort sykefravær i samfunnskritiske
funksjoner i enheten (vann, avløp) under COVID-19 pandemien, har det i perioder vært
mindre fysisk kontakt/møter mellom medarbeiderne, og som i lengden har vært noe
utfordrende.
Kommunestyret vedtok i møte 26.06.19, sak K 19/80 å delta i etableringen av ReMidt
som er et nytt interkommunalt miljøselskap som skal ivareta kommunenes innsamling og
behandling av avfall og slam. Av tidligere ansatte i Oppdal kommune som er berørt av
virksomhetsoverdragelsen er tre driftsoperatører ved Oppdal Miljøstasjon overført til
ReMidt. Gjennom en egen avtale med Oppdal kommune leier ReMidt deler av stillingene
til to kontoransatte som er berørt av virksomhetsoverdragelsen. Denne avtalen gjelder
t.o.m. 2022.

Økonomi

Økonomi rammeområdet for bygg (ansvarsnummer. 670-680 i budsjettet) balanseres
mot budsjettrammen, hvor vedlikehold bygninger fungerer som viktigste
salderingsmulighet innenfor budsjettåret. Utsiktene til høge strømpriser har medført
forsiktig vedlikeholdsaktivitet, hvor nødvendig vedlikehold er gjennomført. Det
vanskeliggjør faglig godt planlagt vedlikehold.
Dekking av regnskapsmessig underskudd i bygg fra andre ansvarsområder innen
Tekniske tjenester er ikke mulig da det ikke er lov å bruke midler fra sjølkostområdene
(abonnentenes penger).
Det er etablert et eget budsjettområde for deponi (budsjettområde 619) da deponiet
fortsatt er et kommunalt ansvar etter at ReMidt overtok innsamling og behandling av
avfallet. Det må det i årene fremover bygges opp et fond til avslutning og etterdrift av
deponiet. Det tas sikte på å utarbeide en avslutningsplan i 2022 som må godkjennes av
Statsforvalteren.
Som følge av kommunens festeportefølje og de pågående festesaker er det stor
usikkerhet i forhold til kommunens fremtidige utgifter. Tekniske tjenester har ikke
inndekning for de fremtidige reguleringskrav fra grunneiersiden eller teknisk/juridisk
bistand i forbindelse med forhandlinger/rettslige skjønn.
De relativt høye drift- og vedlikeholdskostnadene på veg skyldes at det som var tenkt
som investering ved Biltemakrysset og Sparkrysset i stedet måtte utgiftsføres på
driftsbudsjettet. Dette påvirker likeledes enhetens avvikt forhold til budsjettramme.
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Årsmelding for 2021
Fokusområde

Kommentarer til resultatene
I 2021 gjennomførte kommunen anbudskonkurranse for tre brøyteroder. Vi mottok ingen
tilbud. Først etter 2. utlysning mottok vi ett tilbud på hver av rodene. Disse tilbudene lå
langt høyere enn det kommunen tidligere har betalt for vintervedlikehold. I 2022 må vi ut
på nye anbudsrunder på vintervedlikehold. Vi vil anta tilbudene vi mottar vil ligge langt
høyere enn det vi betaler i dag.

Risiko
Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

Budsjett til løpende bygningsvedlikehold er svakt.

Økte bevilgninger til bygningsvedlikehold.

Budsjett til vedlikehold av veg og gatelys er for lavt til
å opprettholde standarden som kreves. Gamle
Kongeveg bør forsterkes. Industrivegen bør også forsterkes ettersom industritrafikken der øker og øker i
takt med utbygging av industriområdet.

Økte bevilgninger til samferdsel.

Det er også et betydelig etterslep på reasfaltering på
våre kommunale veger. Dette etterslepet blir større
og større for hvert år som går.
Utgifter til vintervedlikehold (snørydding, bortkjøring
av snø og sandstrøing) for kommunale veger og
bygg varierer sterkt avhengig av klimatiske/utenforliggende forhold. Resultatet fra nye anbudskonkurranser gjennomført for tre roder høsten 2021
viser at kostnadene vil øke betraktelig fra og med
kommende vinter.

Nedklassifisering av vegstrekninger til privat driftog vedlikehold.

Aktuelt tiltak kan være å vurdere reduksjon i
innsats/nivå på vintervedlikeholdet.

Utslitt komposteringsreaktor. Det er ikke funnet leverandører av denne type reaktor, og det er begrenset
mulighet for videre vedlikehold. Et alternativ er å
kjøre slammet fra renseanlegget til eksternt mottak,
men dette vil medføre en betydelig økning av
driftsutgifter.

I 2022 tas det sikte på å utrede et forprosjekt på
hvordan slam fra renseanlegget skal behandles i
årene framover.

Det er fra Statsforvalteren varslet en gjennomgang
av rensekrav ved Oppdal sentrum renseanlegg.
Dette kan bety at det må bygges et nytt renseanlegg,
eventuelt omfattende ombygging. Andre kommuner
som allerede har fått nye krav, har fått beskjed om
total byggestopp i kommunen inntil kravene i den nye
driftstillatelsen er oppnådd, noe som er svært
utfordrende, da det fort kan ta 4-7 år å få på plass et
nytt renseanlegg.

I HP 2022-25 er det satt av midler til å utrede
hvordan nye krav til avløpsrensing kan løses ved
renseanlegget (ombygging/nybygg). Tiltaket er
tenkt gjennomført først i 2023, da Statsforvalteren
ennå ikke har kommet med de nye kravene.

I forbindelse med virksomhetsoverdragelse til ReMidt
mistet ansvarsområdene vei-vann og avløp synergier
med avfallsektoren. Synergier, hvor personell kunne
flyttes mellom ansvarsområdene ble ikke vurdert i
forbindelse endringene.

Det pågår en kartlegging av alle arbeidsoppgaver
knyttet til vei, vann og avløpssektoren, med tanke
på å kunne dekke alle nødvendige oppgaver for å
kunne sikre forsvarlig drift. Inntil slik kartlegging er
gjennomført, vil det i forbindelse med
handlingsplanarbeidet vurderes midlertidig økt
ressurs.

Dette har medført problemer med avvikling av ferierog sykemeldingsperioder, hvor det har oppstått kritisk
bemanning knyttet til drift av bl.a. avløpsrenseanlegg.

Det er foretatt omorganisering av
arbeidsoppgaver og nødvendig opplæring er gitt
for å kunne drifte renseanlegg i kortere perioder.
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Kompetanse for selvstendig drift av renseanlegg
krever opplæring og spesialkompetanse som tar tid å
skaffe/ bygg opp. Enheten vurdere bemanningen til å
være under minimum for å kunne drifte anleggene
forsvarlig til alle tider av året.

Årsregnskap - tekniske tjenester

Regnskap
2021
610
612
613
620
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680

Budsjettavvik
2021

Regnskap
2020

Kommunale veger
Parkeringsplasser
Veg- og gatelys
Brannvern
Bygg og eiendom stab
Kommunale off. bygg
Industriutleiebygg og
plasser
Festeavgifter
Idrettsanlegg
Trygdeboliger
Utleieboliger
Drift bygg
Renhold bygg
Statens hus
Kantine

5 868 750
195 623
1 027 511
6 543 629
3 801 608
8 873 080

4 217 000
118 000
757 000
6 660 000
3 485 250
8 790 600

-1 651 750
-77 623
-270 511
116 371
-316 358
-82 480

4 705 451
176 402
818 949
6 539 829
3 665 623
8 286 866

70 495
2 421 793
216 756
-3 397 587
-2 209 634
5 537 758
6 545 615
-1 976 340
147 564

81 000
2 538 000
170 900
-3 785 630
-2 345 852
5 257 276
6 775 460
-2 014 004
137 000

10 505
116 207
-45 856
-388 043
-136 218
-280 482
229 845
-37 664
-10 564

90 405
2 896 748
-233 133
-3 785 161
-1 764 193
5 296 573
5 804 045
-1 919 857
157 498

Sum ansvarsområde

33 666 621

30 842 000

-2 824 621

30 736 045

-284 507
34 410
-67 771
-7 657
-46 507
-372 032

-170 000
-269 000
0
-121 000
-39 000
-599 000

114 507
-303 410
67 771
-113 343
7 507
-226 968

-185 883
-293 738
-720 439
482 642
-48 467
-765 885

Vann, avløp, renovasjon, brann
614 Vannverk
617 Avløp og rensing
618 Avfallshåndtering
619 Avfallsdeponi
621 Feiervesen
Sum ansvarsområde
Note
nr.
1

Budsjett inkl.
endring 2021

Note

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12

Forklaring på budsjettavviket
Årsak
I forbindelse med bygging av nytt kryss på E6 ved Biltema er kostnader overført fra
investeringsregnskapet til driftsregnskapet med kr 1.624.754. Ref. ephortesak 2019/1411.
Mye snø 2. halvdel 2021 førte til merforbruket på kr 121.000.
I Krossvegen måtte brua sikres mot erosjon. Kostnad kr 57.000 eks mva. På Gamle Kongeveg ble
det påkjørt mye grus for å opprettholde standarden etter vårens ødeleggelser grunnet telen. Det
ble også gjennomført nødvendig grøftrensk langs deler av Mælesvollvegen og Gamle Kongeveg.
Kostnader til forprosjekt Ålmå bru på kr 375.000 er ikke påløpt driftsregnskapet.
Side 75

Årsmelding for 2021
Note
nr.
2

3
4

Forklaring på budsjettavviket
Årsak
I forbindelse med avvik fra det lokal el-tilsynet måtte vi oppgradere fem av våre anlegg til «målte»
anlegg. I tillegg har vi mange gatelysarmaturer som det ikke lengre er mulig å skaffe lyspærer til.
For disse 34 gatelysene ble hele armaturen byttet til LED-armatur.
Avvik skyldes i hovedsak tilbakebetaling av mindreforbruk i 2020 fra TBRT.
Renholdsleders lønn er ført på dette ansvar og skulle vært ført på ansvar 678

5

Som følge av resultatet av skjønnssak Ålma industriområde jfr. sak 21/12 er det foretatt økning i
festeavgiften i fremfesteforhold, jfr. avviksforklaring post 16303, som resulterer i at det for 2021 er
inntekter ut over budsjetterte inntekter.

6

Lønnsutgifter til datafangst og innføring av ny utleiemodul, overforbruk strømutgifter, underdekning
refusjon strømkostnader, økte utgifter til nødvendig bygningsvedlikehold, økt satsing på service og
kontroll av tekniske anlegg.

7
8

Økte kommunale gebyrer, strømutgifter.
Vedlikeholdsposten er underbudsjettert i forhold til behovet., og mye av aktiviteten knyttet til
driftsoperatørene dekkes på dette ansvaret. Materialer som senere fordeles på alle våre
ansvarsområder varierer.

9

Avregnes mot ansvar 670 hvor lønn renholdsleder er ført.

Note
nr.
10

11

12

Forklaring på budsjettavvik selvkost
Årsak
På grunn av stor aktivitet på avløp 617, har vi for lite tid og personell til rådighet til å gjøre det som
er tiltenkt på vann 614. Eksempelvis har vi ikke fått anledning til å arbeide med å finne og tette
lekkasjer på ledningsnettet i 2021. Dette er årsaken til mindreforbruket i 2021.
Hovedårsakene til merforbruket er sammensatt av flere forhold:
- Gjennomført mer drift og vedlikeholdsarbeid
- Økte strømpriser
- Mer utgift på teknisk vakt
- Økte lånekostnader pga. renteøkning.
Det ble budsjettert med 1.153.000 kr i inntekt. 80% av dette skal tas inn fra abonnentene, da de
siste 20% gjelder næringsavfall som Oppdal kommune er ansvarlig for, og disse er ikke
inntektsført på dette budsjettområdet i 2021. Årsaken til at det er et regnskapsmessig underskudd
er at Oppdal kommune ikke har fulgt opp sine forpliktelser knyttet til næringsavfall.
Inntektene som abonnentene skal bidra med via påslaget på avfallsgebyret var litt høyere enn
beregnet.

Enhetens disposisjonsfond
Saldo
31.12.2021
Disposisjonsfond tekniske tjenester

Av dette 3%
buffer
0

0
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Vedtatt disponert,
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Disponibelt til nye
engangstiltak
0
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7.12 NAV

Nøkkeltall

Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk

Budsjett
2021

2019

2020

2021

7 061

6 891

6 244

7 189

435

960

987

402

3

3

3

3

2,15

2,15

2,15

2,15

7,9

7,9

8

7,7

1,15

1,15

1,15

1,15

13

11

13

10

Andre nøkkeltall om enheten:
Faste statlige årsverk
Enhetsleder Arnt Hove

Faste årsverk fra Rennebu kom
Totalt antall ansatte

Enheten setter måltall og rapporterer resultat i NAV-systemet, og det er ikke utarbeidet eget målkart for bruk
i kommunen.
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

NAV Oppdal og Rennebu har eget målekort i den statlige styringslinjen.
Måloppnåelsen på brukerperspektivet er gode i år 2021. Vi har jobbet aktivt med
våre målgrupper. Målgruppene som vi har hatt spesielt fokus på i år 2021 er
personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne, arbeidsledige under 30 år og
innvandrere fra utenfor EØS. I tillegg har vi hatt ha fokus på samarbeidet med lokalt
næringsliv og markedsarbeid. Utbetalingen av økonomisk stønad er noe redusert fra
tidligere år. Noe som blant annet skyldes at vi har lykkes med å få folk over i arbeid,
utdanning og/eller til andre ytelser f.eks. i folketrygden.
Vi har i år 2021 rekruttert to nye medarbeidere i den statlige styringslinjen. Har et
lavt sykefravær og skårer bra på medarbeiderundersøkelser.

Medarbeidere
Økonomi

Mindreforbruk på kr. 988 000 som skyldes mindre utbetalt økonomisk stønad enn
budsjettert.

Årsregnskap NAV

Regnskap
2021
750
752
754
755
756
758

Budsjett
Budsjettavvik
inkl. endring
2021
2021

Regnskap
2020

Nav administrasjon
Sosialkontortjeneste Rennebu
Andre tiltak
Kvalifiseringsprogrammet
Økonomisk sosialhjelp
Tiltak for rusmisbrukere

1 994 383
0
1 722 676
108 746
2 418 294
363

1 927 000
0
1 764 000
350 000
3 186 000
6 000

-67 383
0
41 324
241 254
767 706
5 637

2 018 581
0
2 100 949
336 381
2 435 146
0

Sum ansvarsområde

6 244 462

7 233 000

988 538

6 891 057

Note

1
2

Note Forklaring på budsjettavviket
nr.
Årsak
1
Mindreforbruk som skyldes færre deltakere i kvalifiseringsprogrammet en budsjettert.
2

Mindre utbetalt økonomisk stønad en budsjettert. Dette skyldes færre personer med behov for
økonomisk stønad for å ivareta eget livsopphold.
Risiko

Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

Ingen

Enhetens disposisjonsfond
Disposisjonsfond NAV

Saldo
Av dette Vedtatt disponert,
31.12.2021 3% buffer
men ikke brukt
1 534 841
216 000
0
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7.13 Helse og oppvekstforvaltning
210
212
213
214
215
220

Forvaltning skole
Private barnehager
Grønn omsorg
Den kulturelle skolesekken
Forvaltning barnehage
Legetjenester
Sum ansvarsområde

Regnskap
2021
5 044 908
32 520 196
105 711
54 185
2 339 940
10 743 345
50 808 285

Budsjett inkl. Budsjettavvik
endring 2021
2021
5 340 000
295 092
33 220 000
699 804
115 000
9 289
55 000
815
2 263 000
-76 940
10 428 000
-315 345
51 421 000
612 715

Regnskap
Note
2020
4 906 325
1
31 920 796
2
101 700
43 792
2 286 560
10 850 593
3
50 109 766

Note Forklaring på budsjettavviket
nr.
Årsak
1
Mindreforbruk skyldes i hovedsak to forhold:
11705 Skoleskyss - Atb har et etterslep på fakturagrunnlag for individuell tilrettelagt skoleskyss (ITS)
utført med taxi. For høsten 2021 har vi bare betalt ITS ut fra et estimat, og det kan komme
tilleggskostnader i 2022 når fakturagrunnlag er ferdig. Det er i tillegg påløpt lavere skysskostnader
da Atb har satt opp bussrute slik at flere elever som tidligere skoleår tok taxi, kan ta buss.
13721 Redusert foreldrebetaling - mindreforbruk i forhold til budsjett på refusjon til skolene for tapt
foreldrebetaling SFO pga. av vedtak til nasjonal ordning om redusert foreldrebetaling for familier
med lav inntekt
2

13701 Færre barn i private barnehager enn budsjettert
17501 Flere barn folkeregistrert i Rennebu med plass i barnehage i Oppdal har gitt høyere refusjon
fra Rennebu kommune

3

Merutgifter til legevakt som følge av bakvakt for LIS1-lege
Merutgifter til praksiskompensasjon som skyldes mer kompensasjon for fri etter legevakt samt
kompensasjon for samarbeidsmøter med Oppdal kommune og Helse-Midt

Fokusområde
Brukere

Kommentarer til resultatene
Ikke aktuelt.

Medarbeidere

Ikke aktuelt.

Økonomi

Mindreforbruk skole skyldes i hovedsak to forhold:
11705 Skoleskyss - Atb har et etterslep på fakturagrunnlag for individuell tilrettelagt
skoleskyss (ITS) utført med taxi.
Det er i tillegg påløpt lavere skysskostnader da Atb har satt opp bussrute slik at flere
elever som tidligere skoleår tok taxi, kan ta buss.
13721 Redusert foreldrebetaling - mindreforbruk i forhold til budsjett på refusjon til skolene
for tapt foreldrebetaling SFO pga. av vedtak til nasjonal ordning om redusert
foreldrebetaling for familier med lav inntekt.
Private barnehager:
13701 Færre barn i private barnehager enn budsjettert
17501 Flere barn folkeregistrert i Rennebu med plass i barnehage i Oppdal har gitt høyere
refusjon fra Rennebu kommune.
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene
10514: Merutgifter til legevakt som følge av bakvakt for LIS1-lege
11657: Merutgifter til praksiskompensasjon som skyldes mer kompensasjon for fri etter
legevakt samt kompensasjon for samarbeidsmøter med Oppdal kommune og Helse-Midt.

Side 80

Årsmelding for 2021
8 ØKONOMISKE OG FINANSIELLE DATA
Oppdal

KOSTRA-finansielle nøkkeltall

Gruppe 2

Landet ex
Oslo

2019

2020

2021

2021

2021

Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter

-0,2

-0,4

3,1

1,3

2,9

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter

2,4

1,9

5,3

1,6

4,2

Overskudd før lån og avsetninger i % av driftsinntekter

0,4

0,3

3,9

-2,5

-1,1

Netto avdrag i % av driftsinntektene

2,8

3,5

2,9

4,3

4,0

Langsiktig lånegjeld i % av driftsinntekter

56,9

57,7

55,4

117,3

114,9

Pensjonsforpliktelser i % av driftsinntekter

116,5

123,9

105,3

109,1

99,1

Arbeidskapital ex premieavvik i % av driftsinntekter

33,0

31,6

44,6

19,5

23,0

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

14,6

16,1

17,6

12,5

13,7

av
driftsinntektene
i
gjennomsnitt
i
handlingsplanperioden 2021-2024. Deretter
skal det styres mot en gjeldsgrad som tilsvarer
maksimalt
70%
av
driftsinntektene
i
gjennomsnitt i et fireårsperspektiv.

Økonomisk handleevne over tid
Kapittel 14 i Kommuneloven av 2018 trådte i kraft
1.1.20. §14-1 sier bl.a. at kommuner skal forvalte
økonomien slik at den økonomiske handleevnen
blir ivaretatt over tid.
§14-2 pålegger
kommunestyret å vedta økonomireglement,
finansreglement samt
finansielle måltall for
utviklingen av kommunes økonomi.
Revidert
finansreglementet behandles av kommunestyret
våren 2022. Økonomireglementet bør revideres i
løpet av kort tid. Kommunestyret vedtok i møte
28.1.21 følgende finansielle måltall:
 Netto driftsmargin skal utgjøre minimum 1,5% i
gjennomsnitt
i
et
fireårsperspektiv.
I
handlingsplanperioden skal ingen enkelt år
ligge med netto driftsmargin på under 1,3%.


8.1



Disposisjonsfond: Summen av samtlige
disposisjonsfond skal utgjøre minimum 13% av
driftsinntektene
i
gjennomsnitt
i
et
fireårsperspektiv.



De finansielle måltallene tas i bruk fra og med
behandlingen av handlingsplanen for 20222025.

Regnskapet
måltallene.

for

2021

ligger

innenfor

disse

Gjeldsgrad: Lånegjeld (inklusive startlån og lån
til VAR-sektoren) skal utgjøre maksimalt 73%

Driftsregnskapet

Kommuners regnskapsresultat uttrykkes ved
begrepet netto driftsresultat. Netto driftsresultat
viser hvor stor andel av driftsinntektene som er
igjen etter at driftsutgifter og netto finansutgifter
er betalt. Et positivt netto driftsresultat disponeres
til avsetning til bundne og frie fond og til
finansiering av investeringer. Netto driftsmargin
er en viktig indikatoren for å måle om kommunen
setter tæring etter næring. For å sikre
forsvarlighet på lang sikt, har kommunestyret satt
som mål at netto driftsmargin skal utgjøre
minimum 1,5 % i gjennomsnitt i et
fireårsperspektiv.

Oppdal kommune fikk i 2021 et netto driftsresultat
på 37 millioner kroner, jfr. konsolidert regnskap.
Dette gir en netto driftsmargin på 5,2%. Oppdal
kommunes regnskap (dvs. det konsoliderte
regnskapet)
består
av
regnskapet
til
kommunekassen (dvs. den organisasjonen som
ledes av kommunedirektøren) og av regnskapet
til Oppdal kulturhus KF (som ledes av et eget
styre).

Side 81

Årsmelding for 2021
Dette var en større vekst enn det staten anslo for
2021 i Nasjonalbudsjettet for 2022 som ble lagt
fram høsten 2021.
Oppdal kulturhus KF har et netto driftsresultat på
1,6 millioner kroner i 2021, noe som gir en netto
driftsmargin på 5%. Ca. 1,1 millioner kroner av
beløpet brukes til å dekke inn merforbruket i
driftsregnskapet for 2020 og ca. 0,3 millioner
kroner brukes til å dekke inn udekket beløp i
investeringsregnskapet for årene 2019-2021.
Kommunestyret bevilget våren 2021 ca. 0,6
millioner kroner til Oppdal kulturhus KF til delvis
dekning av merforbruket i driftsregnskapet for
2020. Fra Kulturrådet mottok Oppdal kulturhus i
2021 ca. 0,5 millioner kroner som kompensasjon
for tap og merutgifter som følge av avlysning,
stengning eller utsettelse av kulturarrangementer
som følge av COVID-19 -pandemien i 2020.
Også dette beløpet bidro til dekning av
merforbruket i driftsregnskapet for 2020.

Kommunekassens regnskap for 2021 viser et
netto driftsresultat på 35,5 millioner kroner, noe
som gir en netto driftsmargin på 5,1%. Dette er
ca. 22 millioner kroner bedre enn budsjettert.
At regnskapsresultatet ble bedre enn budsjettert
skyldes i hovedsak følgende forhold:










Skatteinntekter og rammeoverføring fra
staten ble ca. 10,2 millioner kroner høyere
enn budsjettert. Beløpet er tilført det
generelle disposisjonsfondet.
1,8 millioner kroner skyldes overføringer fra
staten til dekning av COVID-19 -utgifter.
Beløpet ble overført fra staten senhøsten
2021. Det var ikke budsjettert med dette
beløpet. Beløpet vil bli brukt til dekning av
påløpte COVID-19 utgifter, i hovedsak
vaksinasjonsutgifter.
Netto finansutgifter (renter og avdrag på lån,
renteinntekter og utbytte) ble 1,2 millioner
kroner lavere enn budsjettert. Beløpet er
tilført det generelle disposisjonsfondet.
3,2 millioner kroner tilhører bundne
driftsfond. Beløpet kan ikke disponeres fritt,
da beløpet er knyttet til gitte formål og kun
kan brukes til disse formålene.
4,5 millioner kroner er netto avsetning til
enhetenes disposisjonsfond. Avsetningen
skjer som følge av at enhetene, unntatt
tekniske tjenester, samlet sett har et netto
regnskapsresultat som er 4,5 millioner kroner
bedre enn budsjettert.

Akkurat som i en privat-økonomi er det fint at
utgiftene er lavere enn inntektene, slik at en får
en økonomisk reserve. En økonomisk reserve
kan brukes til å finansiere uforutsette utgifter eller
svikt i inntektene og/eller til å finansiere
investeringer.
Kommunekassens driftsinntekter for 2021 ble på
693,5 millioner kroner, mot 644,0 millioner kroner
i 2020. Det er særlig skatteinntektene og
rammetilskuddet som øker fra 2020 til 2021 (ca.
32 millioner kroner). Dette har sammenheng med
økt skatteinngang på landsbasis og tilskudd fra
staten til dekning av COVID-19 -utgifter. Også
salgs- og leieinntektene er ca. 10 millioner kroner
høyere i 2021 enn i 2020. Det skyldes i hovedsak
inntekter fra salg av kraft, leieinntekter fra
boliger/bygg
og
kommunale
avgifter.
Driftsutgiftene fratrukket avskrivninger ble på
642,3 millioner kroner, mot 614,4 millioner kroner
i 2020. Det er særlig lønnsutgiftene inkl. sosiale
utgifter som øker, noe som i hovedsak skyldes
COVID-19 -relaterte forhold.

Det er staten, via inntektssystemet for kommuner,
som gir anslag for hva som kan forventes i årlige
skatteinntekter for Oppdal kommune. Hvor mye
Oppdal kommune får i skatteinntekter påvirkes i
stor grad av hvordan skatteinngangen fra
inntekts- og formuesskatt for personlige
skattytere er på landsbasis. Skatteinngangen for
kommunene i 2021 var 16%3 høyere enn i 2020.

Netto finansutgifter (renter og avdrag på lån,
renteinntekter og utbytte) ble i 2021 på 15,8
https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/skatteinnt
ekter/skatteinntekter-i-desember2021/

3
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millioner kroner, mot 17,2 millioner kroner i 2020.
Lavere netto finansutgifter i 2021 sammenlignet
med 2020 skyldes i lavere rente- og
avdragsutgifter på lån samt lavere renteinntekter
på bankinnskudd.

Grafen på neste side regnskapsresultatet for
2021
for
ulike
ansvarsområder
i
kommunekassens
regnskap.
Økonomireglementet
inneholder
en
bestemmelse om at den enkelte enhetes
regnskapsresultat kan avregnes mot enhetens
disposisjonsfond: Ubrukte budsjettmidler pr.
31.12. avsettes til enhetens disposisjonsfond
mens budsjettoverskridelser pr. 31.12. dekkes
ved bruk av enhetens disposisjonsfond.
Kommunekassen
har
følgende
enheter:
Stab/støtte, Plan og forvaltning, Oppdal
helsesenter,
Hjemmetjenesten,
Aune
barneskole,
Drivdalen
oppvekstsenter,
Midtbygda
oppvekstsenter,
Oppdal
ungdomsskole,
Høgmo
og
Pikhaugen
barnehager, Tekniske tjenester, Helse og familie
og Nav.
Positive tall i grafen nedenfor viser enhetene
regnskaps-resultat før avsetning til enhetsvise
disposisjonsfond (beløp i kroner). Tre enheter
har et merforbruk i forhold til tildelt
budsjettramme: Plan og forvaltning, Aune
barneskole og Tekniske tjenester. I tillegg viser
grafen merinntekter (vist som positivt tall) i forhold
til budsjettert på skatt, rammetilskudd og andre
generelle inntekter, netto finansutgifter og
kraftrettigheter. Grafen viser også at øvrige
regnskapsområder (helse-/oppvekst-forvaltning,
politisk styring og avskrivninger) har et
mindreforbruk i forhold til budsjett.

Oppdal kulturhus KF hadde 32,1 millioner kroner
i driftsinntekter i 2021, mot 25,6 millioner kroner i
2020. Driftsutgiftene fratrukket avskrivninger ble
30,5 millioner kroner mot 26,8 millioner kroner i
2020. Foretaket betjener ingen lån, men har
renteinntekter på bankinnskudd på kr. 36.000 i
2021, mot kr. 72.000 i 2020.
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Grafen nedenfor viser regnskapsresultat målt i
% av tildelt budsjettramme for 2021. Positivt %-

avvik betyr et mindreforbruk / merinntekt i
forhold til budsjettrammen. Negativt %-avvik
betyr et merforbruk i forhold til budsjettrammen.

Enhetene har, med unntak av Plan og forvaltning,
Aune barneskole og Tekniske tjenester, et positivt
regnskapsresultat. Grafen viser at enhetene generelt

har god budsjettstyring, der det %-vise avviket
mellom budsjett og regnskap (regnskapsmessig
minderforbruk) ligger i intervallet 0-4%. NAV peker
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seg ut blant enhetene med et høyt mindreforbruk.
Merforbruket hos Plan og forvaltning og Aune
barneskole er dekket ved bruk av enhetens
disposisjonsfond. Tekniske tjenester har ikke midler
på enhetens disposisjonsfond, noe som betyr at
merforbruket dekkes av kommunens samlede
regnskapsresultat. Enhetenes resultater og resultatet
for kraftrettigheter og netto finansutgifter er omtalt i
egne kapitler i årsmeldingen.

De største investeringene (målt i kroner) i varige
driftsmidler er IKT infrastruktur 1,8 mill. kr.,
velferdsteknologi pleie og omsorg 3,6 mill. kr.,
parkeringsplass 1,8 mill. kr., utbedring av mugg- og
soppskader ved Boas 14,7 mill. kr., kjøp av utleiebolig
2,8 mill. kr., sanering av vann- og avløpsledninger 6,8
mill. kr., etablering av Driva boligfelt 2,0 mill. kr. og
rehabilitering av taktekke ved helsesenteret 1,7 mill.
kr.

COVID-19 -pandemien og kommuneøkonomi
I mars 2020 ble Norge nedstengt som følge av
COVID-19 -pandemien. Pandemien har ført til at
kommunekassen i 2021 hatt utgifter på ca. 14,2
millioner kroner. Utgiftene er i hovedsak knyttet til
vaksinering
av
befolkningen,
kjøp
av
sykehjemsplasser, utgifter til utskrivningsklare
pasienter, etablering av beredskapslager med
medisinsk
forbruksmateriell/smittevernutstyr,
smittevernoppgaver, drift av teststasjon, avtale med
legene, personell-relaterte kostnader ved Oppdal
helsesenter og Hjemmesykepleien samt tilskudd på
kr. 600.000 til Oppdal kulturhus KF som
kompensasjon for svikt i inntekter.

Oppdal kommunes aksjepost i Vitnett AS ble solgt i
2021. Netto salgsinntekt, etter fratrekk av kostnader
med salget, ble på ca. 85 mill. kr. Beløpet er avsatt til
fond i påvente av kommunestyrets disponering av
beløpet.

Oppdal kommune har mottatt ca. 12 millioner kroner
i bevilgning fra staten via rammetilskuddet til dekning
av COVID-19 -relaterte utgifter og svikt i inntekter.
I 2020 hadde kommunekassen utgifter og svikt i
inntekter som følge av COVID-19 på ca. 15,5
millioner kroner. Beløpet ble finansiert via tilskudd fra
staten, lavere arbeidsgiveravgiftssats i 3. termin 2020
og lavere kostnader med lønnsoppgjøret i 2020 enn
forutsatt i statsbudsjettet.

8.2 Investeringsregnskapet
Konsolidert investeringsregnskap viser at det er
investert 47,2 millioner kroner i varige driftsmidler og
1,3 mill. kr. i aksjer og andeler i 2021, jfr.
Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og
regnskapsforskriften §5-5 første ledd. Investeringene
er finansiert med MVA-kompensasjon, tilskudd fra
eksterne, salg av driftsmidler, lånemidler samt
fondsmidler (jfr. Bevilgningsoversikt investering etter
budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd).

1,3 mill. kr. i investering i aksjer og andeler er
egenkapitalinnskudd i KLP (pensjonskassen).

Det konsoliderte investeringsregnskapet viser et
udekket beløp på kr. 57.784 i 2021 og kr. 187.606 i
2020. Beløpene skyldes at Oppdal Kulturhus KF har
tilsvarende
udekkede
beløp
i
sitt
investeringsregnskap for 2021 og 2020. Beløpene er
framført til inndekning i senere år.
Oversikten Bevilgningsoversikt investering etter
budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd i
kommunekassens regnskap for 2021 og Oppdal
kulturhus KF sitt regnskap for 2021 viser samtlige
investeringsprosjekter i 2021. I tabellen nedenfor er
det gitt kommentarer til investeringsprosjektene. I
henhold til økonomireglementet skal det lages en
sluttrapport for prosjekter som er avsluttet pr.
31.12.21.
Sluttrapportene
legges
fram
for
formannskapet og kommunestyret i en egen sak. For
de prosjektene som er avsluttet pr. 31.12.21 er derfor
kommentaren slik: «Prosjektet er ferdig, se egen sak
til
formannskapet
og
kommunestyret
om
Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21».
Noen
prosjekter
går
over
flere
år.
Korreksjonskolonnen viser hvilket budsjettbeløp som
ønskes overført fra 2021 til 2022. Overføring av
budsjettbeløp fremmes som egen sak til
formannskapet og kommunestyret.
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Prosjekt

275 225

Budsjett
inkl.
endring
2021
288 000

1 491 362

1 090 000

-401 362

IKT-infrastruktur 2019

190 103

190 000

-103

Ny telefoniløsn fra
fasttelefoni til mobiler

360 571

645 000

284 429

1086

Sti-prosjekt Vang

1088

Rehab/oppgrad
Kullsjøen friluftsomr

1167

1169

Regnskap
2021

Avvik i Korreksjon Kommentar/tiltak
NOK
12 775

13 000 I 2021 er det brukt midler på
spilevegger, sittebenker og
skifermur. Gjenstående midler
skal brukes på å flytte noen skilt
og ferdigstille plattingen. Ubrukt
bevilgning fra 2021 overføres til
2022.
0 Det meste av arbeidet på stedet
er fullført og det er foretatt
overlevering med avtale om å
utføre de siste gjenstående
småarbeider. Mengden slam
som ble fjernet fra bunn av
Kullsjøen var betydelig høyere
enn først antatt. Dette har ført til
kostnadsøkning i prosjektet på
ca. kr. 400.000 pr. 31.12.21.
Videre ble det i massene som
ble gravd ut funnet forhøyede
verdier av kobber. Dette betyr at
massene må håndteres som
forurensede masser og leveres
på godkjent mottak. Det jobbes
med ulike alternativer og det er
ikke landet hva som blir endelig
løsning. Det tas sikte på å finne
en løsning i løpet av 2022, og
det er sannsynlig at det vil
påløpe kostnader med
håndtering av massene.
Kommunestyret vil få framlagt
egen sak for endelig beslutning.
0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.
284 000 Prosjektet er ikke 100% i mål,
men mangler lite. Det er også
noe jobb igjen fra Office365innføringen slik at noe av
midlene søkes omdisponert til
dette.
184.000,- søkes overført til 2022,
til prosjekt 1174- IKT
infrastruktur.

1170

Oppgradering utstyr
møterom

524 838

1 000 000
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475 162

100.000,- søkes overført til 2022
til prosjekt 1169 - Ny
telefoniløsning
475 000 Prosjektet fortsetter i 2022,
ubrukt bevilgning fra 2021
overføres til 2022.
Det har skjedd en prisutvikling
på teknisk utstyr som kan
utfordre den totale rammen.

Årsmelding for 2021
Prosjekt

55 328

Budsjett
inkl.
endring
2021
68 000

287 501

445 000

157 500

IKT infrastruktur 2021

1 805 240

1 800 000

-5 240

3711

Velferdsteknologi
pleie og omsorg

3 609 188

3 564 000

-45 188

6107

Div forsterkninger
ledn.nett vann

377 303

500 000

122 697

6136

Diverse forsterkn
lednnett avløp

894 852

800 000

-94 852

6186

Nyanl Driva boligfelt
nord, vann

500 010

500 000

-10

6187

Nyanl Driva boligfelt
nord, avløp

353 257

750 000

396 743

6232

Ola Setromsv rekkverk

0

900 000

900 000

1172

Nye kontorlokaler
økonomi, flytting

1173

Nye moduler Visma
HRM/Økonomi

1174

Regnskap
2021
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Avvik i Korreksjon Kommentar/tiltak
NOK
12 672

0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.
158 000 Moduler som var tenkt anskaffet
høsten 2021 ble først anskaffet
på nyåret 2022. Ubrukt
bevilgning fra 2021 overføres til
2022.

0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.
0 Prosjekt velferdsteknologi er i
gang og prosjektet er i rute med
innføring i tråd med
prosjektplanen. Prosjektet
fortsetter i 2022.
0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.
0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.
0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.
397 000 En del av opparbeidelsen av
kloakkledning er finansiert av
selvkostområdet 617.
Resterende budsjettmidler gitt i
2021 vil bli brukt til
opparbeidelse av kloakkledning i
2022. Dette utgjør kr 397.000.
Beløpet søkes overført til 2022.
900 000 Rekkverket ble bestilt 9.11.2021,
men grunnet lang produksjonstid
ble det ikke montert før i januar
2022. Investeringsmidlene for
2021 må derfor flyttes over til
2022.

Årsmelding for 2021
Prosjekt

Regnskap
2021
1 045 168

Budsjett
inkl.
endring
2021
1 554 000

Avvik i Korreksjon Kommentar/tiltak
NOK
508 832

6233

Ombygging kryss
v/Spar

6246

Tiltak for myke
trafikanter

606 550

588 000

-18 550

6251

Forsterkn Gml
Kongeveg

750 000

774 000

24 000

6254

Utvidelse renseanl,
kvinnegarderobe

50 105

50 000

-105

6259

Sanering avløp
Lønset

834 503

730 000

-104 503

6262

Nytt vegkryss E6 Bjørkmosvingen

474 495

0

-474 495

6271

Oppgradering PLS,
avløp

434 254

450 000

15 746

6272

Sanering vann
Bjørndalsvegen

476 456

560 000

83 544

6273

Sanering avløp
Bjørndalsvegen

737 348

840 000

102 652

6400

Sanering av div AFledninger vann

610 436

730 000

119 564
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0 Ferdig i 2021. Se rapportering
gitt i egen sak i formannskapet
15.02.2022, F-sak 11/2022 og
sak i kommunestyret 17.03.2022
(ephortesak 2021/135-19.)
0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.
0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.
650 m av Gamle Kongeveg ble
forsterket på strekningen fra
Stenløkkvegen og nordøstover.
0 Prosjektet fortsetter i 2022.

0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.
0 Ferdig i 2021. Se rapportering
gitt i egen sak i formannskapet
15.02.2022, F-sak 10/2022 og
sak i kommunestyret 17.03.2022
(ephortesak 2019/1411)
0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.
0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.
0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.
0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for

Årsmelding for 2021
Prosjekt

Regnskap
2021

Budsjett
inkl.
endring
2021

Avvik i Korreksjon Kommentar/tiltak
NOK
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.

6401

Sanering av div AFledninger avløp

914 743

920 000

5 257

0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.

6402

Sanering vann
Kantarellvegen

632 809

595 000

-37 809

6403

Sanering avløp
Kantarellvegen

858 879

890 000

31 121

6405

Hovedplan
drikkevann

0

100 000

100 000

0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.
0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.
100 000 Prosjektet skal straks sendes ut
på anbud. Under arbeid. Ubrukt
bevilgning overføres til 2022.

6407

Parkering Siva SPA8

1 774 513

1 790 000

15 487
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0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.

Årsmelding for 2021
Prosjekt

6408

Nytt fortau i Nyvegen

18 450

Budsjett
inkl.
endring
2021
270 000

6754

Bofellesskap for
demente

35 749

529 000

493 252

6779

Oppgrad.brannsentraler Helsesentr/
Mellomvn 2

385 610

0

-385 610

6782

Salg av utleieboliger

6785

Luvegen 9

Regnskap
2021

Avvik i Korreksjon Kommentar/tiltak
NOK
251 550

252 000 Bevilgningen kom i september
2021. Entreprenør er valgt og
tiltaket er byggesøkt og godkjent.
Vi utsatte byggestart til våren
2022. Ubrukt bevilgning 2021
bes overført til 2022.

493 000 Prosjektet følges opp i
garantiperioden. Det forventes
mindre kostnader knyttet til
tilpasninger i 2022. Ubrukt
bevilgning i 2021 overføres til
2022.
0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.
Utskifting av samtlige optiske
brannmeldere ved Oppdal
helsesenter etter anbefaling fra
sakkyndig kontroll. Prosjektet
finansieres gjennom bruk av
avsatt i Prosjektnr. 6816.

40 383

20 000

-20 383

728 592

456 000

-272 592
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Tiltaket var planlagt gjennomført
i 2023, men utfra OHS spesielle
risikoklasse ble det besluttet å
fremskynde utskiftingen for hele
bygget samtidig.
0 Kostnader som er dekket inn av
inntekt fra salg av utleiebolig.

0 Leilighetene tatt i bruk høsten
2020. Høyere utgifter enn
budsjettert skyldes lønn i
sykemeldingsperiode og dekkes
inn med sykepenger. Prosjektet
videreføres i 2022 for oppfølging
i garantiperiode.

Årsmelding for 2021
Prosjekt

6789

Nødstrømsaggregat
rådhuset

Regnskap
2021
0

Budsjett
inkl.
endring
2021
1 500 000

Avvik i Korreksjon Kommentar/tiltak
NOK
1 500 000

1 500 000 Etablering av
nødstrømsforsyning til Rådhus
og Statens hus har vært
budsjettert i flere år.
Prosjekt nødstrømanlegg og
tavleskifting er samlet under en
kontrakt.

6790

Brannstasjon

6800

Boas I utbedr mugg
og soppskader

47 544

45 000

-2 544

14 710 611

17 500 000

2 789 389

prosjekt nr 6789 og 6818 slås
sammen.
Ferdigstilles våren 2022.
Bevilgningen fra 2021 overføres
til 2022.
0 Prosjektering/anbud startet
januar 2022 etter avtale om bro
er på plass.
2 789 000 Gjennomføringen av
oppgradering og ubedreing av
bad ved Boas1 er ferdig.
Sluttoppsett fra entreprenør er
avsluttet.
Prosjektet gjennomføres
innenfor prosjektrammen.
Garatiperiode gjennstår.
Ubrukte midler overføres til
2022.

6808

Oppgrad pga
brannkrav div bygg

10 000

0

-10 000

6809

Ungd.skolen rehab
nedløp/gradrenner

126 608

0

-126 608

0

0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.
Feilrapportering 1. tertial 2021 avdelingsleder hadde ferdigstilt
prosjektet og hadde ikke hadde
fått med seg at en gradrenne var
utsatt, til senere på året grunnet
frost og snø, som stoppet
fremdriften.
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Prosjekt

6814

Kjøp av utleiebolig

2 768 670

Budsjett
inkl.
endring
2021
6 800 000

6815

Garasje/carport
minibuss Engvn 2

336 643

437 000

6816

Oppgradering
utleieboliger

Regnskap
2021

804 145

1 837 000

Avvik i Korreksjon Kommentar/tiltak
NOK
4 031 330

100 358

1 032 855

4 031 000 Enebolig i Kremlevegen 2 er
anskaffet på det frie marked.
Anskaffelsen av neste bolig
pågår i påvente av aktuelle
objekter i markedet. Ubrukt
bevilgning fra 2021 overføres til
2022.

100 000 Igangsatt. Fullføres i 2022,
ubrukt bevilgning overføres fra
2021 til 2022.
Regning på port og div.
mangler.
647 000 Arbeidet fortsetter 2022.
Deler av bevilgningen, kr.
644.000, er brukt til
oppgradering avomsorgsboliger.
Deler av bevilgningen er også
brukt til oppgradering av
brannsentraler Helsesenteret, se
prosjekt 6779. Dette utgjør kr.
386.000.

6817

Rehab taktekke
Helsesenteret

6818

Rådhuset oppgr
ford.skap, eltavler og
prior.kurser

1 651 666

1 625 000

-26 666

260 425

500 000

239 575

Restbevilgning fra 2021, kr.
647.000, (kr. 1.677.000 - kr.
644.000 - kr. 386.000) overføres
til 2022.
200 000 Retekking av alle tak Oppdal
helsenter med unntak av C-fløy
er gjennomført. Utbedring av
gesimser på Lusletta ,
Mellomfløy og Nordfløy trenger
utskifting. Gunstig å gjennomføre
dette i forbindelse med
taktekkingen og montering av
gesimsbeslag. Ekstra kostnader
kr.200.000,- i 2022.
240 000 Sammenslått med
nødstrømsanlegg prosjekt
nummer 6789.
Felles anbud og kontrakt. Ubrukt
bevilgning fra 2021 overføres til
2022 og legges til prosjekt 6789.

6819

Sanering asbest formålsbygg

228 292

187 000
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-41 292

0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.

Årsmelding for 2021
Prosjekt

168 750

Budsjett
inkl.
endring
2021
163 000

57 447

Ombygg ktr sokkel
Dagsenter (Huset)

6823

6820

Nytt tak Rådhuset

6821

Elevkantine
ungdomsskolen

6822

Regnskap
2021

Avvik i Korreksjon Kommentar/tiltak
NOK
-5 750

0 Anbudsprosses pågår.
Prosjektet videreføres i 2022.

400 000

342 553

343 000 Skisseprosjekt under
utarbeidelse. Prosjektet
videreføres til 2022. Ubrukt
bevilgning overføres til 2022.

178 491

179 000

509

Ombygging Statens
Hus, tannlegektr

238 921

250 000

11 079

8103

Brennhaugområdet

18 005

0

-18 005

8112

Fagerhaug boligfelt

1 885

0

-1 885

8113

Driva boligfelt

182 627

183 000

373

8115

Sentrum sør
utbyggingsområde

1 085

0

-1 085

8129

Boligområde
Brennhaug Mjøen del
2

9 705

0

-9 705

0 Kostnaden er dekt gjennom
tomtesalg.

8131

Boligtomter
sentrumskjernen

14 355

0

-14 355

0 Kostnaden er dekt gjennom
tomtesalg.

8133

Driva boligfelt nord
1.etappe

1 104 958

3 809 000

2 704 042
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0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.
0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.
0 Kostnaden er dekt gjennom
tomtesalg.

0 Kostnaden er dekt gjennom
tomtesalg.

0 Kostnaden er dekkes gjennom
tomtesalg. Inntekt av tomtesalg
tilføres kapitalfondet. Salg av
tomter starter i 2022.
0 Kostnaden er dekt gjennom
tomtesalg.

2 704 000 Prosjektet pågår. Det har påløpt
merkostnader i forhold til
budsjett på rundt 600.000 eks
mva. grunnet mye fjellsprenging
samt nødvendig omlegging av
vann- og avløpsrør fra
oppvekstsenteret. Disse
merkostnadene vil bli
regnskapsført i 2022. Grunnet
COVID-19 og mye ekstraarbeid
grunnet mye fjell er prosjektet

Årsmelding for 2021
Prosjekt

Regnskap
2021

Budsjett
inkl.
endring
2021

Avvik i Korreksjon Kommentar/tiltak
NOK
noe forsinket. Ubrukte midler
overføres til 2022.

8134

Utbygging
boligområde nord for
Bøndernes

656 309

750 000

93 691

8201

Kåsen industriområde

76 645

0

-76 645

8203

Klargjøring av nye
industritomter

249 990

250 000

10

94 000 Prosjektet nesten sluttført.
Gjenstår noen arbeider i
forbindelse med tilpassing av
areal til avfallshåndtering som
utføres i 2022. Resterende
bevilgning overføres til 2022.
0 Kostnaden er dekt gjennom
tomtesalg.
0 Prosjekt 8203 fortsetter i 2022
med ny bevilgning iht. budsjettet
for 2022.
Bevilgning for 2021 på kr
250.00,- er brukt til nyasfaltering
av del av Kåsenvegen i Ålma
industriområde.

8213

Kjøp av grunn Ålma
industriområde

0

2 150 000

2 150 000

8214

Nytt industriområde
Gorsetmoen

0

450 000

450 000

8269

Utvikling komm.grunn
Vangslia

817 316

1 092 000

274 684

8281

Reguleringsplan
Oppdal Miljøstasjon

64 008

300 000

235 993

47 153 050

65 168 000

Sum investering i varige
driftsmidler

2 150 000 Det har pågått forhandlinger med
5 grunneier om kjøp av grunn.
Forhandlinger er i sluttfasen og
resultat av disse er planlagt
framlagt for
Formannskap/Kommunestyret
første halvår 2022. Tildelt
bevilgning må i påvente av
Kommunestyrets vedtak
overføres til 2022.
450 000 Arbeidet ble først påbegynt
høsten 2021. Det pågår en
avklaring av Gorsetmoen
området og kommunens utleie
av lagerbygg til Gammel Teknisk
forening. Dette medfører at alle
kostnader vil belastes først i
2022. Hele bevilget beløp
overføres 2022.
0 Prosjektet er ferdig, se egen sak
til formannskapet og
kommunestyret om
Sluttrapportering for
investeringsprosjekter som er
avsluttet pr. 31.12.21.

236 000 Prosjektet ble ikke avsluttet i
2021, og det bes om at
resterende midler fra 2021
overføres til 2022.
18 014 954 18 556 000
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8.3 Finansforvaltningen
I følge kommunens finansreglement skal
kommunen holde en lav risikoprofil. Hensynet til
stabilt og forutsigbart finansresultat på et
akseptabelt nivå skal veie tyngre enn
mulighetene til å oppnå gevinst gjennom
risikoeksponering.

Kreditor-oversikt 31.12.2021. Beløp i kroner
Beskrivelse
Beløp
Kommunalbanken
208 190 311
KLP Banken
78 237 965
Husbanken
1 051 187
Husbanken, forvaltningslån
103 454 915
Sum langsiktig lånegjeld
390 934 378

8.3.1 Gjeld
Størrelsen på kommunens lånegjeld har stor
betydning for den økonomiske handlefriheten.
Lånene som vi allerede har tatt opp avgjør hvor
mye av inntektene som er bundet opp til renter
og avdrag.
Samlet lånegjeld ved utgangen av 2021 var på
390,9 millioner kroner, mot 377,2 millioner
kroner pr. 31.12.20. Samlet lånegjeld pr.
31.12.21 utgjør 56% av kommunekassens
driftsinntekter. Langsiktig lånegjeld til egne
investeringer er knyttet mot lån i henholdsvis
KLP og Kommunalbanken, og delvis via
Husbanken. Av kommunens langsiktige
lånegjeld er det 313,5 millioner kroner som
belaster driftsregnskapet med avdrag. Avdrag
knyttet til innlån i Husbanken – forvaltningslån –
bokføres i investerings-regnskapet, og belaster
således ikke driftsregnskapet (renter bokføres i
driftsregnskapet).

Gjennomsnittlig rente per 31.12.2021
Flytende
Fast
Faktisk Budsjett
rente
total
total
1,14%
2,0%
1,54%
1,5%
Rentenivået endret seg mye i løpet av 2021. Se
figur under. Kommunen har for store deler av
lån med flytende rente et påslag på 0,6% på
NIBOR 3-månedsrente.
NIBOR 3 mnd - 2021
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

Lånegjeld per 31.12.2021 Beløp i kroner
Beskrivelse
Beløp
Langsiktig lånegjeld, til egne
313 597 717
investeringer
77 336 661
Innlån i Husbanken, til
forvaltningslån
Langsiktig lånegjeld
390 934 378

Låneopptak i 2021. Beløp i kroner
Type lån
Nye lån til investering
Forvaltningslån

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Beløp

32 000 000
7 000 000

I 2021 er det gjennomført to ordinære
låneopptak for å finansiere egne investering
samt
ett
opptak
av
forvaltnings-lån.
Låneopptakene til egne investeringer er
gjennomført etter anbud.
All langsiktig gjeld tas opp av kommunekassen
og
regnskapsføres
i
kommunekassens
regnskap, også lån som gjelder Oppdal
kulturhus KF.
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Status finansreglement 31.12.2021
I Oppdal kommunes finansreglement
følgende krav definert til lånegjeld:

fondsmidler som er bundet opp til bestemte
formål i form av øremerkede tilskudd eller
pålegg om selvkostfond.

er

Beskrivelse av krav

Faktisk Status

Minimum 40 % av
kommunens samlede gjeld
skal være sikret med fast
rente frem til en fastsatt
dato

42,6 %

OK

Det enkelte lån med fast
rente skal maksimalt
utgjøre 15 % av gjelden.

5,0 %

OK

Den veide gjenstående
rentebindingstiden skal
ikke være under 1,25 år.

1,60 år

OK

Det største enkeltlånets
andel av gjelden skal ikke
overstige 15%

6,4 %

OK

Oppdal har markant lavere lånegjeld målt i
prosent av brutto driftsinntekter sammenlignet
med andre kommuner. Forklaringen er at vi
betaler
ned
lånene
hurtigere
enn
maksimalgrensene, og at vi har klart å frigjøre
midler fra driftsregnskapet til å dekke en del av
investeringskostnadene:

Pr. 31.12.21 viser det konsoliderte regnskapet
en fondsbeholdning på 334,8 millioner kroner.
Tilsvarende tall for 2020 var 230,5 millioner
kroner. Ca. 13% av fondsbeholdningen tilhører
bundne fond. Disposisjonsfond utgjør 17% av
driftsinntektene i konsolidert regnskap.

Langsiktig lånegjeld eks.
pensjonsforpliktelser i % av brutto
driftsinntekter

Det er kommunekassen som i all hovedsak har
fondsmidler. Oppdal kulturhus KF har pr.
31.12.21 kroner 549.000 på bundet driftsfond
og kroner 432.000 på disposisjonsfond. Pr.
31.12.20 hadde Oppdal kulturhus KF kr. 0 på
disposisjonsfond og kr. 471.000 på bundne
driftsfond.

150,0 %
100,0 %
50,0 %

Økningen i ubundne investeringsfond fra 2020
til 2021 skyldes inntekt fra salg av aksjeposten i
Vitnett AS.

0,0 %
2018
Oppdal

2019

Kostra-gruppe

2020

2021

Landet utenom Oslo

8.3.3 Likviditetsforvaltning
Ved utgangen av 2021 viser konsolidert
regnskap at beholdningen av bankinnskudd var
på 353 millioner kroner. Tilsvarende ved
utgangen av 2020 var 237,5 millioner kroner.
Kommunekassen representerer en likviditet på
349,1 millioner kroner pr. 31.12.21, mens
tilsvarende tall for Oppdal kulturhus KF er 3,6
millioner kroner.

8.3.2 Fondsmidler
Fondsmidler er Oppdal kommunes egenkapital.
Fondsmidlene består av disposisjonsfond, dvs.
fond som kommune-styret kan disponere til
driftseller
investeringstiltak,
ubundne
investerings-fond,
dvs.
fond
som
kommunestyret
kan
disponere
til
investeringstiltak og bundne fond, dvs.
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For kommunekassen var gjennomsnittlig
likviditetsbeholdning i 2021 rundt 252 millioner
kroner. Tilsvarende var den gjennomsnittlige
beholdningen i 2020 228 millioner kroner.
Midler i hovedbankforbindelsen blir forrentet
etter 3 mnd. NIBOR med et påslag på 0,45 %
på drifts- og skattetrekkskonto, og 0,55% på
plasseringskonto med kvartalsvis kapitalisering.
NIBOR lå ved utgangen av 2021 på 0,75%, og
gjennomsnittlig 0,5 % for hele 2021. Dette tilsier
en gjennomsnittlig innskuddsrente på rundt
0,93 %. I budsjettet er det forutsatt 0,7 %.

Pr. 31.12.21 er 193,7 millioner kroner
innestående på en plasseringskonto i
hovedbankforbindelsen til en rente på 1,13 %.
Kontoen har 30 dagers bindingstid.
Oppdal kommune hadde ingen plasseringer i
aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det
ble heller ikke benyttet finansielle instrument
knyttet til disse markedene.

Daglig utvikling likviditet for kommunekassen i 2020 og 2021. Beløp i kroner.

Likviditetsutvikling 2020 og 2021
kr 400 000 000
kr 350 000 000
kr 300 000 000
kr 250 000 000
kr 200 000 000
kr 150 000 000
kr 100 000 000
kr 50 000 000
kr 0
Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun
2021

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

2020

Saldo likvide midler. Beløp i kroner.

Måletidspunkt
31.12.2021
31.12.2020

Driftsmidler
83 471 556
83 806 695

Fondsmidler
som får
godskrevet
renter
57 035 127
52 649 687

Ikke disponible
innskudd
(skattetrekk,
gavemidler osv.)
14 845 516
13 965 103
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Bankinnskudd med
bindingstid
193 738 616
82 422 594

Sum
innskudd
349 090 815
232 844 077
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8.4 Kraftforvaltningen
Oppdal kommune disponerer et kraftvolum på
anslagsvis 61,2 GWh, jf. følgende beskrivelse:
Mengde
Beskrivelse
GWh
Driva-rettigheten
31,0
Uttak som følger fastsatt
18,2
konsesjonskraftpris
Sum disponert
49,2
konsesjonskraft
Tilleggskraft Driva (normal år)
12,0
Samlet kraftvolum (normalt
61,2
år)
Årets uttak for samlet kraftvolum ble 61,6
GWh.

8.4.1 Driva-rettigheten

Uttaksvolum for Driva-rettigheten

Driva-rettigheten består en konsesjonsdel
(31,0 GWH), som vi er garantert å kunne
produsere, og tilleggskraft som i et normalt år er
12 GWh. I budsjettet for 2021 ble det lagt til
grunn et uttaksvolum på 42,0 GWh for Drivarettighetene for hele året.

Uttaksvolumet i 2021 har vært på et litt høyere
nivå enn gjennomsnittet for de seks tidligere år,
men lavere enn i 2020. I budsjettet for 2021 ble
det lagt til grunn et uttaksvolum på 42,0 GWh
for Driva-rettighetene (11 GWh i tilleggskraft).
Samlet uttak ble 43,3 GWh.

Se sammenlignende oversikt uttaksvolum i tabellen nedenfor.
Tabell akkumulert uttak for Driva-rettigheten
Uttaksvolum
2021
2020
2019
2018

2017

2016

Første tertial

17,3

11,0

16,2

20,4

22,1

16,5

Andre tertial

26,5

34,3

28,1

29,7

38,1

24,6

Tredje tertial

43,3

47,9

41,1

39,0

50,1

34,9

Uttakskostnad for Driva-rettigheten
Uttakskostnaden for Driva-rettigheten utgjør 7,5
% av kraftverkets selvkost. Kostnaden ble 14,1
øre/KWh mot budsjettert 18 øre/KWh. For
uttaket av kraft har faktisk uttakskostnad utgjort
6,1 millioner kroner i 2021.
Det er bokført 0,6 millioner kroner i skattekostnad, som kan tilskrives uttak av tilleggskraft
i Driva.

29,8 øre/KWh, mens budsjettert pris er 26,1
øre/KWh.
Tilleggskraft fra Driva selges av TrønderEnergi.
Denne kraften prissikres ikke, men selges i spot
til den prisen produsenten oppnår. Oppgjøret
for tilleggskraften har vært i henhold til den
flytende spotprisen på elektrisk kraft.

Inntekter

Den gjennomsnittlige spotprisen for 2021, ble
41,96 øre/KWh i vårt prisområde, mot 9,98
øre/KWh i samme tidsrom i 2020. Budsjettert
pris 2021 var 20 øre/KWh.

For Driva-rettigheten som behandles som
konsesjonskraft (31,0 GWH) er realisert pris
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For Driva-rettighetene er det oppnådd følgende
priser per uke (priser i gjennomsnitt for hele

angitte år per rapporteringstidspunkt):

Tabell Akkumulert gjennomsnittlige spot-priser(øre/kWh) for Driva-rettigheten
2021
Akkumulert periode
2020
2019
2018
2017

2016

Første tertial

44,4 øre

13,72 øre

46,7 øre

38,9 øre

28,9 øre

24,7 øre

Andre tertial

52,2 øre

8,97 øre

38,9 øre

45,2 øre

27,4 øre

25,4 øre

Tredje tertial

49,5 øre

9,79 øre

38,8 øre

51,0 øre

28,8 øre

27,7 øre

kroner. Økningen skyldes i hovedsak at
tilleggskraften fra Driva ble 12,36 GWh, og at
spotprisen på tilleggskraften ble høyere enn
prognosert.

8.4.2 Uttak som følger fastsatt
konsesjonskraftpris
For 18,2 GWh følger uttakskostnaden den
sentralt fastsatte konsesjonskraftprisen, som for
2021 er fastsatt 18.12.2020 til 11,40 øre/KWh. I
budsjettet er den satt til 11,27 øre/KWh.

8.4.4 Status prissikring kraft

Kraftprisene

Kommunedirektøren har inngått avtale om
prissikring av kraft med Ishavskraft, jf. vedtatt
sikringsstrategi. I henhold til
prissikringsstrategien er all
konsesjonskraftvolum i løpet av 2021 sikret
ved inngangen til året.

Realisert pris på kraft har vært 29,8 øre/KWh,
mens budsjettert pris er 26,1 øre/KWh.

8.4.3 Samlet forvaltningsresultat
Samlet sett oppnådde kommunen et resultat på
kraftforvaltningen på 12,6 millioner kroner i
2021
mot
budsjettert
10,4
millioner

Kommunen har ikke sikret innkjøpsprisen på
vårt forbruk av elektrisk kraft.

Tabell Status prissikring kraft per 31.12.2021
Tilgjengelig volum GWh
Sikringsgrad i henhold til opptrappingsstrategi
Status faktisk sikret i prosent
Status faktisk sikret i GWh
Resultatsikring øre/KWh

2021
49,2
99%
99,1%
48,78
27,4
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2022
49,2
68-100%
98,9%
48,6
29,9

2023
49,2
34-100%
75,6%
37,2
21,1

Årsmelding for 2021
9 EIERSTYRING
9.1 Aksjeselskaper

9.2 Kommunale foretak

9.3 Interkommunale selskaper
Navn
Revisjon Midt-Norge SA
Kontrollutvalg Fjell IKS
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
ReMidt IKS
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
Midt-Norge 110-sentral IKS
Plankontoret

Eierandel
2021

Bokført verdi
31.12.21

1,75 %
25,85 %
3,06 %
11,00 %
2,31 %
2,18 %
33,30 %

Politisk Tjeneste- ArbeidsSamfunns- Regionalverktøy
yting
plasser Finansielt økonomisk politisk Annet

60 000
51 708
2 827 041

x
x
x
x
x
x
x

9.4 Stiftelser og andre enheter

Side 100

Oppdal kommune

Regnskap 2021
for kommunekassen

Revidert utgave

1

2

Innhold
Innledning .....................................................................................................................................................5
Del 1 Økonomiske oversikter........................................................................................................................6
Balanse .....................................................................................................................................................6
Driftsregnskapet .......................................................................................................................................8
Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd..............................8
Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd ..............................9
Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6 .............................................10
Investeringsregnskapet ..........................................................................................................................12
Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd.................12
Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd .................13
Del 2 Noter .................................................................................................................................................16
Note 1 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler ..................................................................................16
Note 2 Organisering av kommunens virksomhet ...................................................................................16
Note 3 Endring av arbeidskapital............................................................................................................17
Note 4 Kapitalkontoen............................................................................................................................18
Note 5 Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsestimater og vesentlige korrigeringer av
tidligere års feil .......................................................................................................................................18
Note 6 Varige driftsmidler ......................................................................................................................19
Note 7 Aksjer og andeler ........................................................................................................................19
Note 8 Utlån ...........................................................................................................................................20
Note 9 Langsiktig gjeld............................................................................................................................20
Note 10 Avdrag på lån ............................................................................................................................21
Note 11 Rentesikring ..............................................................................................................................21
Note 12 Pensjonsforpliktelser ...............................................................................................................22
Note 13 Garantiansvar ...........................................................................................................................24
Note 14 Bundne fond av vesentlig størrelse ..........................................................................................25
Note 15 Frie fond....................................................................................................................................26
Note 16 Selvkostberegninger .................................................................................................................27
Note 17 Salg av aksjer.............................................................................................................................28
Note 18 Ytelser til ledende personer......................................................................................................28
Note 19 Godtgjørelse til revisor .............................................................................................................29
Note 20 Andre vesentlige forpliktelser ...................................................................................................29
Note 21 Usikre forpliktelser og fordringer .............................................................................................29
3

Note 22 Skattekostnad ...........................................................................................................................29
Note 23 Andre forhold............................................................................................................................29
Note 24 Avvik mellom driftsbudsjettet og driftsregnskapet ..................................................................30

4

Innledning
Årsoppgjørsdokumentene for Oppdal kommune består av følgende dokumenter:
1. Årsregnskapet 2021 for Oppdal kommune (dette dokumentet, omtalt som årsregnskapet for
kommunekassen). Årsregnskapet avlegges i henhold til kommuneloven §14-6 og Forskrift om
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.
Dokumentet består av drifts-, investerings- og balanseregnskapet samt noter i henhold til standarder
gitt i GKRS (God Kommunal RegnskapsSkikk). Årsregnskapet skal legges fram senest 22. februar
2022.
2. Årsmelding 2021 for Oppdal kommune (eget dokument). I årsmeldingen redegjør kommunedirektøren
for kommunens samlete aktivitet gjennom året, økonomiske utvikling og status og annen pliktig
informasjon i henhold til kommuneloven §14-7. Både regnskapet for kommunekassen og det
konsoliderte årregnskapet omtales. Årsmeldingen skal legges fram senest 31. mars 2022.
3. Felles revisjonsberetning 2021 for kommunekassen og det konsoliderte årsregnskapet.
Kommunestyret har valgt Revisjon Midt-Norge SA som Oppdal kommunes revisjonsselskap (jfr. Sak
19/100 i kommunestyret). Revisor skal avgi revisjonsberetning senest 15. april 2022
Årsoppgjørsdokumentene skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni 2022 (jfr. Kommuneloven §143). Før behandling i kommunestyret skal kontrollutvalget og formannskapet behandle
årsoppgjørsdokumentene.
Årsoppgjørsdokumentene og saksdokumentene fra behandlingen av dokumentene skal oversendes
Statsforvalteren i Trøndelag senest 30 dager etter kommunestyrets behandling (jfr. §5-16 i Forskrift om
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.).
Drifts- investerings- og balanseregnskapet blir rapportert elektronisk til Statistisk sentralbyrå.
Regnskapsinformasjonen og informasjon om tjenestene blir publisert på SSB sine nettsider om KOSTRA
(KOmmunal-STatlig-RApportering). KOSTRA gjør det mulig å hente ut informasjon om, sammenligne og
analysere kommuners tjenester og ressursbruk.
Fra og med regnskapsåret 2020 inneholder kommuneloven (§14-6, bokstav d) bestemmelser om at det
skal utarbeidet et samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet. Det konsoliderte årsregnskapet for
Oppdal kommune er fremstilt i et eget dokument og består av årsregnskapet for kommunekassen og
årsregnskapet for Oppdal kulturhus KF. Hensikten med det konsoliderte regnskapet er å synliggjøre
kommunens samlede økonomi uavhengig av hvordan kommunen har organisert sin virksomhet.
Konsolidert regnskap skal legges fram senest 22. februar 2022.

Oppdal 31.12.21 / 22.02.22

Ole Bjørn Moen
kommunedirektør

Elin Dolmseth
økonomisjef
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Del 1 Økonomiske oversikter
Balanse
Regnskap 2021

Regnskap 2020

1 754 603 783

1 751 930 796

821 607 254

809 176 967

801 046 724

791 862 887

20 560 530

17 314 081

217 088 297

214 982 112

149 592 629

151 961 287

EIENDELER
A. Anleggsmidler
I. Varige driftsmidler (Note 6)
1. Faste eiendommer og anlegg
2. Utstyr, mask iner og transportmidler
II. Finansielle anleggsmidler
1. Ak sjer og andeler (Note 7 og 17)
2. Obligasjoner

-

3. Utlån (Note 8)

67 495 668

III. Immaterielle eiendeler

-

63 020 825
-

IV. Pensjonsmidler (Note 12)

715 908 232

727 771 717

B. Omløpsmidler

442 091 525

318 265 002

I. Bankinnskudd og kontanter

349 413 525

232 844 077

II. Finansielle omløpsmidler

-

-

1. Ak sjer og andeler

-

2. Obligasjoner

-

3. Sertifik ater

-

4. Derivater

-

III. Kortsiktige fordringer

92 678 000

85 420 925

1. Kundefordringer

50 362 422

49 840 172

2. Andre kortsiktige fordringer

-

3. Premieavvik (Note 12)
Sum eiendeler
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42 315 578

35 580 753

2 196 695 308

2 070 195 798

Regnskap 2021

Regnskap 2020

1 009 201 764

889 068 892

153 536 159

130 792 929

1. Disposisjonsfond (Note 15)

121 883 446

101 966 118

2. Bundne driftsfond (Note 14)

31 652 713

28 826 811

EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital
I. Egenkapital drift

3. Merforbruk i driftsregnsk apet

-

4. Mindreforbruk i driftsregnsk apet

-

II. Egenkapital investering
1. Ubundet investeringsfond (Note 15)
2. Bundne investeringsfond (Note 14)

180 293 023

99 201 795

171 775 705

86 900 857

8 517 318

12 300 937

3. Udek k et beløp i investeringsregnsk apet

-

III. Annen egenkapital
1. Kapitalk onto (Note 4)

675 372 582

659 074 168

673 859 060

657 560 647

2. Prinsippendringer som påvirk er arbeidsk apitalen drift
3. Prinsippendringer som påvirk er arbeidsk apitalen investering
D. Langsiktig gjeld
I. Lån
1. Gjeld til k redittinstitusjoner (Note 9, 10 og 11)

1 513 522

1 513 522

1 108 772 576

1 108 236 204

390 934 378

377 232 334

390 934 378

377 232 334

2. Obligasjonslån

-

3. Sertifik atlån

-

II. Pensjonsforpliktelse (Note 12)

717 838 198

731 003 870

E. Kortsiktig gjeld

78 720 968

72 890 701

I. Kortsiktig gjeld

78 720 968

72 890 701

16 149 934

13 675 804

1. Leverandørgjeld
2. Lik viditetslån

-

3. Derivater

-

4. Annen k ortsik tig gjeld

62 571 034

5. Premieavvik

59 214 898
-

Sum egenkapital og gjeld

2 196 695 308

2 070 195 798

F. Memoriakonti
I. Ubrukte lånemidler

-28 027 853

-22 013 447

II. Andre memoriakonti

-26 723 426

-31 689 129

54 751 279

53 702 576

III. Motkonto for memoriakontiene
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Driftsregnskapet
Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd

Opprinnelig
Revidert
Regnskap
Regnskap
budsjett
budsjett 2021
2020
2021
2021
-231 929 981 -227 767 000 -218 959 000 -220 420 749
-207 391 319 -203 402 000 -193 445 000 -187 806 429
-33 861 894
-33 866 000 -32 060 000 -32 045 370

Bevilgningsoversikt drift
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter

-6 875 269

-3 400 000

-3 400 000

-6 858 411

Andre generelle driftsinntekter

-3 382 621

-3 040 000

-2 540 000

-4 144 572

Sum generelle driftsinntekter

-483 441 084

-471 475 000 -450 404 000 -451 275 531

Sum bevilgninger drift, netto

432 298 165

441 209 000 426 220 000 421 759 245

Avskrivninger
Sum netto driftsutgifter

30 616 531
462 914 696

31 206 000
30 626 000
30 925 467
472 415 000 456 846 000 452 684 712

Brutto driftsresultat

-20 526 388

940 000

6 442 000

1 409 181

Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter

-3 632 088
-7 732 822

-2 690 000
-7 727 000

-2 690 000
-7 727 000

-4 964 267
-8 681 786

5 477 520

5 692 000

5 692 000

6 966 869

Avdrag på lån
Netto finansutgifter

21 672 080
15 784 690

21 672 000
16 947 000

21 672 000
16 947 000

23 862 013
17 182 829

Motpost avskrivninger

-30 616 531

-31 206 000

-30 626 000

-30 925 467

Netto driftsresultat
Disponering eller dek ning av netto driftsresultat:
Overføring til investering
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år (positivt tall =
regnskapsmessig merforbruk, negativt tall =
regnskapsmessig mindreforbruk)

-35 358 229

-13 319 000

-7 237 000

-12 333 457

12 615 000
13 188 576
-10 362 674
54 538 937
-34 621 610

12 615 000
7 460 000
-7 882 000
44 198 000
-43 072 000

14 046 000
4 292 000
-6 168 000
17 536 000
-22 469 000

13 752 825
11 361 442
-14 111 053
30 459 216
-23 962 909
-5 166 064

35 358 229

13 319 000

7 237 000

12 333 457

0

0

0

0
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Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd
Regnskap
2021
Stab- og støttetjenester
Plan og forvaltning
Helse- og oppvekstforvaltning
Politisk styring og kontroll
Oppdal helsesenter
Hjemmetjenester
Aune skole
Drivdalen oppvekstsenter
Midtbygda oppvekstsenter
Oppdal ungdomsskole
Høgmo og Pikhaugen barnehager
Tekniske tjenester
Helse- og familie
NAV
Kirkelig sektor
Oppdal kulturhus KF
Tilleggsbevilgninger, avskrivninger
Kraftrettigheter
Sum alle bevilgningsområder
Herav:
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Sum bevilgninger drift, netto
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Revidert
budsjett 2021

Opprinnelig
Regnskap
budsjett
2020
2021
29 431 000
30 312 000
7 139 000
10 712 000
49 907 000
50 109 766
4 796 000
4 577 093
58 325 000
59 796 000
82 085 000
85 423 000
36 108 000
36 890 000
7 986 000
8 434 000
15 641 000
16 058 000
24 544 000
25 579 000
12 700 000
12 521 000
28 486 000
29 617 650
32 912 000
32 938 000
7 189 000
7 395 000
5 217 000
5 080 000
13 777 000
13 659 000
4 868 000
-7 958 407
-5 187 000
-5 630 451
415 924 000 415 512 651

30 528 000
8 859 000
50 808 284
5 338 057
63 158 000
84 275 000
36 626 000
8 106 000
15 993 000
25 671 000
12 913 000
33 294 588
33 965 000
7 233 000
5 217 000
14 377 000
-6 645 462
-13 211 097
416 505 370

30 528 000
8 859 000
51 421 000
5 381 000
63 158 000
84 275 000
36 626 000
8 106 000
15 993 000
25 671 000
12 913 000
30 243 000
33 965 000
7 233 000
5 217 000
14 377 000
-6 512 000
-10 421 000
417 033 000

-6 405 117
10 091 344
-10 197 853
22 304 421
432 298 165

-843 000
-744 000
-7 688 556
7 882 000
6 168 000
12 876 623
-3 931 000
-3 551 000 -10 420 546
21 068 000
8 423 000
11 479 073
441 209 000 426 220 000 421 759 245

Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6
Regnskap
2021

Revidert
Opprinnelig
budsjett 2021 budsjett 2021

Regnskap
2020

Driftsinntekter
1 Rammetilskudd

-231 929 981

-227 767 000

-218 959 000

-220 420 749

2 Inntekts- og formuesskatt

-207 391 319

-203 402 000

-193 445 000

-187 806 429

-33 861 893

-33 866 000

-32 060 000

-32 045 370

-6 875 269

-3 400 000

-3 400 000

-6 858 411

-15 970 021

-16 040 000

-15 540 000

-18 990 172

3 Eiendomsskatt
4 Andre skatteinntekter
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten
6 Overføringer og tilskudd fra andre

-103 525 730

-53 708 150

-48 618 400

-97 727 138

7 Brukerbetalinger

-21 954 813

-20 922 000

-21 072 000

-18 110 922

8 Salgs- og leieinntekter

-71 950 207

-68 107 317

-63 647 317

-62 004 263

-693 459 233

-627 212 467

-596 741 717

-643 963 453

347 086 339

317 795 750

312 077 750

334 249 357

9 Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
10 Lønnsutgifter
11 Sosiale utgifter

58 873 997

60 180 336

58 177 336

54 589 728

176 761 363

167 813 731

153 848 731

167 080 858

13 Overføringer og tilskudd til andre

59 594 616

51 156 650

48 453 900

58 527 224

14 Avskrivninger

30 616 531

31 206 000

30 626 000

30 925 467

15 Sum driftsutgifter

672 932 846

628 152 467

603 183 717

645 372 633

16 Brutto driftsresultat

-20 526 387

940 000

6 442 000

1 409 180

17 Renteinntekter

-3 632 088

-2 690 000

-2 690 000

-4 964 267

18 Utbytter

-7 732 822

-7 727 000

-7 727 000

-8 681 786

0

0

0

0

20 Renteutgifter

5 477 520

5 692 000

5 692 000

6 966 869

21 Avdrag på lån

21 672 080

21 672 000

21 672 000

23 862 013

22 Netto finansutgifter

15 784 689

16 947 000

16 947 000

17 182 830

23 Motpost avskrivninger

-30 616 531

-31 206 000

-30 626 000

-30 925 467

24 Netto driftsresultat

-35 358 229

-13 319 000

-7 237 000

-12 333 457

25 Overføring til investering

12 615 000

12 615 000

14 046 000

13 752 825

26 Avsetninger til bundne driftsfond

13 188 576

7 460 000

4 292 000

11 361 442

-10 362 674

-7 882 000

-6 168 000

-14 111 053

12 Kjøp av varer og tjenester

Finansinntekter

19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:

27 Bruk av bundne driftsfond
28 Avsetninger til disposisjonsfond
29 Bruk av disposisjonsfond
30 Dekning av tidligere års merforbruk
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
32 Fremført til inndekning i senere år (positivt tall
=merforbruk, negativt tall=mindreforbruk)
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54 538 937

44 198 000

17 536 000

30 459 216

-34 621 610

-43 072 000

-22 469 000

-23 962 909

0

0

0

-5 166 064

35 358 229

13 319 000

7 237 000

12 333 457

0

0

0

0

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Netto driftsresultat
Avsetninger til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter
Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter
Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter
Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)
Strykning av overføring til investering
Strykning av avsetninger til disposisjonsfond
Strykning av dekning av tidligere års merforbruk
Strykning av bruk av disposisjonsfond
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger
Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger
Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk
Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk
Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).

-35 358 229
13 188 576
-10 362 674
12 615 000
50 588 638
-43 072 000
-12 400 689
8 450 390
-3 950 299
3 950 299
0
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Investeringsregnskapet
Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd
Regnskap
2021

Revidert
Opprinnelig
budsjett 2021 budsjett 2021

Regnskap
2020

1 Investeringer i varige driftsmidler

47 153 045

65 168 000

111 407 000

54 181 707

2 Tilskudd til andres investeringer

0

0

0

0

1 275 612

1 276 000

1 950 000

28 182 759

0

0

0

0

0

0

0

6 Sum investeringsutgifter

48 428 657

66 444 000

113 357 000

82 364 466

7 Kompensasjon for merverdiavgift

-6 456 495

-7 651 000

-14 768 000

-4 832 965

8 Tilskudd fra andre

-2 238 114

-3 314 000

-2 556 000

-7 093 178

9 Salg av varige driftsmidler

-7 159 869

-3 092 000

0

-8 181 578

-85 165 585

-85 170 000

0

-6 198

0

0

0

0

3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
4 Utlån av egne midler
5 Avdrag på lån

10 Salg av finansielle anleggsmidler
11 Utdeling fra selskaper
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler
13 Bruk av lån
14 Sum investeringsinntekter
15 Videreutlån
16 Bruk av lån til videreutlån
17 Avdrag på lån til videreutlån
18 Mottatte avdrag på videreutlån
19 Netto utgifter videreutlån
20 Overføring fra drift
21 Avsetning til bundne investeringsfond

-20 000

0

0

-26 420 000

-16 641 675

-35 465 000

-75 864 000

-23 150 720

-117 681 738

-134 692 000

-93 188 000

-69 684 639

8 546 526

7 000 000

7 000 000

14 296 673

-8 546 526

-7 000 000

-7 000 000

-14 296 673

3 975 876

3 748 000

3 748 000

3 347 564

-3 199 024

-1 632 000

-1 632 000

-2 332 337

776 852

2 116 000

2 116 000

1 015 227

-12 615 000

-12 615 000

-14 046 000

-13 752 825

-4 922 000

-1 397 595

-3 317 000

-8 756 874

26 482

2 251 957

22 Bruk av bundne investeringsfond

-3 810 101

-5 272 000

23 Avsetning til ubundet investeringsfond

89 939 000

89 939 000

24 Bruk av ubundet investeringsfond

-5 064 152

-5 920 000

23 Dekning av tidligere års udekket beløp
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger

7 960 282

0

0

0

0

68 476 229

66 132 000

-22 285 000

-13 695 055

0

0

0

0

25 Fremført til inndekning i senere år(udekket
beløp)
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Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd

Prosjekt:

Regnskap
2021

Revidert
Opprinnelig
budsjett 2021 budsjett 2021

Regnskap
2020

1060

Flyfotografering av Oppdal

0

0

0

1084

Innkjøp av data - historisk ortofoto

0

0

0

269 931
152 745

1086

Sti-prosjekt Vang

275 225

288 000

0

1 137 348

1088

Rehab/oppgrad Kullsjøen friluftsomr

1 491 362

1 090 000

1 090 000

34 500

1167

IKT-infrastruktur 2019

190 103

190 000

0

2 189 897

1169

Ny telefoniløsn fra fasttelefoni til mobiler

360 571

645 000

0

29 841

1170

Oppgradering utstyr møterom

524 838

1 000 000

1 000 000

381 932

1172

Nye kontorlokaler økonomi, flytting

55 328

68 000

0

182 631

1173

Nye moduler Visma HRM/Økonomi

287 501

445 000

545 000

0

1174

IKT infrastruktur 2021

1 805 240

1 800 000

1 800 000

0

1175

Nytt sak-/arkivsystem

0

0

525 000

0

3711

Velferdsteknologi pleie og omsorg

3 609 188

3 564 000

3 564 000

0

5205

Uteområde/lekeplass Drivdalen skole

0

0

0

38 233

5304

Nærmiljøanlegg Midtbygda skole

0

0

0

355 596

5306

Midtbygda barnehage nye innerdører

0

0

0

131 865

5508

Innvandrertj, nye møbler

0

0

0

138 528

6107

Div forsterkninger ledn.nett vann

377 303

500 000

500 000

559 832

6136

Diverse forsterkn lednnett avløp

894 852

800 000

500 000

534 638

6154

Høydebasseng "Vangslia høy"

0

0

0

3 368

6175

Avløpsledn RA - Oppdal sentrum

0

0

0

4 132 872

6186

Nyanl Driva boligfelt nord, vann

500 010

500 000

500 000

0

6187

Nyanl Driva boligfelt nord, avløp

353 257

750 000

750 000

0

6205

Tiltak vedr E6-omleggingen

0

0

0

50 120

6232

Ola Setromsv - rekkverk

0

900 000

900 000

507 558

6233

Ombygging kryss v/Spar

1 045 164

1 554 000

2 447 000

55 334

6246

Tiltak for myke trafikanter

606 550

588 000

300 000

350 438

6247

Flomsikr boligomr sentrum vestre vannvei 1.et

6251

Forsterkn Gml Kongeveg

6252
6253
6254

Utvidelse renseanl, kvinnegarderobe

6256

0

0

0

873 581

750 000

774 000

860 000

120 154

Sanering vann Valmuevegen

0

0

0

469 641

Sanering avløp Valmuevegen

0

0

0

704 461

50 105

50 000

1 500 000

50 105

Utvidelse av Oppdal Miljøstasjon kjøp av grunn

0

0

0

1 090 485

6257

Sanering Bakkevegen, vann

0

0

0

1 303 888

6258

Sanering Bakkevegen, avløp

0

0

0

1 992 204

6259

Sanering avløp Lønset

834 503

730 000

730 000

0

6260

Sykkelparkering idr.hallen

0

0

0

101 800

6261

Opparb parkplass turomr Kåsen

6262

Nytt vegkryss E6 - Bjørkmosvingen

6263
6264

0

0

450 000

0

474 495

0

0

4 767 213

Sanering vann Kåsvegen

0

0

625 000

1 150 131

Sanering avløp Kåsvegen

0

0

850 000

1 581 838

6266

Utskifting gatelysarmatur - led

0

0

0

171 821

6267

Samarbeidsprosj VA Vangslia og Stølen vann

0

0

0

429 110

6269

Omlegging av park.plass Stølen

0

0

0

432 989

6270

Oppgrad av overvannsledn Aunevn

0

0

0

1 375 000

6271

Oppgradering PLS, avløp

434 254

450 000

450 000

0

6272

Sanering vann Bjørndalsvegen

476 456

560 000

560 000

0

6273

Sanering avløp Bjørndalsvegen

737 348

840 000

840 000

0
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Prosjekt:

Regnskap
2021

Revidert
Opprinnelig
budsjett 2021 budsjett 2021

Regnskap
2020

6400

Sanering av div AF-ledninger vann

610 436

730 000

730 000

0

6401

Sanering av div AF-ledninger avløp

914 743

920 000

920 000

0

6402

Sanering vann Kantarellvegen

632 809

595 000

595 000

0

6403

Sanering avløp Kantarellvegen

858 879

890 000

890 000

0

6404

Sanering avløp Tågvollan

0

0

430 000

0

6405

Hovedplan drikkevann

6407

Parkering Siva - SPA8

6408

0

100 000

200 000

0

1 774 513

1 790 000

0

0

Nytt fortau i Nyvegen

18 450

270 000

0

0

6754

Bofellesskap for demente

35 749

529 000

500 000

36 174

6779

Oppgrad.brannsentraler Helsesentr/Mellomvn 2

385 610

0

0

0

6781

Toalettbygg Vang

0

0

0

822 543

6782

Salg av utleieboliger

6785

Luvegen 9

6787

Kjellerseksjon nybygg ODMS

0

6789

Nødstrømsaggregat rådhuset

0

6790

Brannstasjon

47 544

6795

Skisseprosjekt elevkantine ungd.skolen

0

6799

Ospvegen 4 sanering

6800

Boas I utbedr mugg og soppskader

6802
6803

40 383

20 000

0

0

728 592

456 000

1 577 000

13 100 148

0

0

4 253 468

1 500 000

1 500 000

0

45 000

23 750 000

78 816

0

0

532 126

0

0

0

36 769

14 710 611

17 500 000

17 500 000

970 835

Helsesenteret, solavskjerming

0

0

0

526 450

Miljøkartlegg asbest, krav arb.tilsynet

0

0

0

260 303

6805

Midtbygda barnehage, utomhusarbeid

0

0

0

548 949

6808

Oppgrad pga brannkrav div bygg

6809

Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner

6810

10 000

0

0

377 583

126 608

0

0

216 183

Opsvegen 4 nybygg

0

0

9 350 000

0

6811

Skisseprosjekt renov Pikhaugen barnehage

0

0

0

138 125

6812

Skisseprosjekt ny barnehage Høgmo

0

0

0

257 125

6813

Carport hjemmesykepleien

0

0

0

1 283 107

6814

Kjøp av utleiebolig

2 768 670

6 800 000

4 000 000

0

6815

Garasje/carport minibuss Engvn 2

336 643

437 000

0

0

6816

Oppgradering utleieboliger

6817

Rehab taktekke Helsesenteret

6818

804 144

1 837 000

0

1 482 422

1 651 666

1 625 000

1 625 000

0

Rådhuset oppgr ford.skap, eltavler og prior.kurser

260 425

500 000

500 000

0

6819

Sanering asbest - formålsbygg

228 292

187 000

500 000

0

6820

Nytt tak Rådhuset

168 750

163 000

2 000 000

0

6821

Elevkantine ungdomsskolen

57 447

400 000

12 750 000

0

6822

Ombygg ktr sokkel Dagsenter (Huset)

178 491

179 000

0

0

6823

Ombygging Statens Hus, tannlegektr

238 921

250 000

0

0

7502

Nav digitalt verktøy Digisos

0

0

0

477 704

8103

Brennhaugområdet

18 005

0

0

151 344

8108

Museumshagen

0

0

0

30 415

8110

Lønset boligfelt

0

0

0

985

8112

Fagerhaug boligfelt

1 885

0

0

0

8113

Driva boligfelt

182 627

183 000

0

65 455

8115

Sentrum sør utbyggingsområde

1 085

0

0

27 440

8129

Boligområde Brennhaug Mjøen del 2

9 705

0

0

0

8131

Boligtomter sentrumskjernen

14 355

0

0

21 000

8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

1 104 958

3 809 000

4 779 000

0

8134

Utbygging boligområde nord for Bøndernes

656 309

750 000

375 000

0

8135

Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3

0

0

1 000 000

0
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Prosjekt:
8201

Kåsen industriområde

8202

Ålma industriområde

8203

Klargjøring av nye industritomter

8213
8214

Regnskap
2021

Revidert
Opprinnelig
budsjett 2021 budsjett 2021

76 645

0

Regnskap
2020

0

87 917

0

0

0

53 099

249 990

250 000

250 000

249 688

Kjøp av grunn Ålma industriområde

0

2 150 000

2 150 000

0

Nytt industriområde Gorsetmoen

0

450 000

450 000

0

8257

Erverv av næringsarelaer i sentrum

0

0

0

55 875

8269

Utvikling komm.grunn Vangslia

817 316

1 092 000

0

0

8278

Gnr 284/58 Russervegen opsjon Consto

0

0

0

1 170

8280

Statlig sikring friområde

8281

Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon

8282

Utbedr løypetrase friområde i sentrum

8513

Salg av aksjer Vitnett AS
Sum investering i varige driftsmidler

0

0

0

81 050

64 008

300 000

300 000

105 812
0

0

0

1 500 000

234 128

375 000

0

0

47 153 045

65 168 000

111 407 000

54 181 708
1 431 839

1130

Egenkapitalinnskudd KLP

1 275 612

1 276 000

1 950 000

8510

Kjøp av andeler ReMidt IKS

0

0

0

351 450

8512

TrønderEnergi, konv fra lån til aksjer

0

0

0

26 399 470

1 275 612

1 276 000

1 950 000

28 182 759

Sum investering i aksjer og andeler i selskaper

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån
Avsetninger til bundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Budsjettert bruk av lån
Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter
Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og
fullmakter
Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter
Dekning av tidligere års udekket beløp
Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)
Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond
Strykning av bruk av lån
Strykning av overføring fra drift
Strykning av bruk av ubundet investeringsfond
Udekket eller udisponert beløp etter strykninger
Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp).
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-51 834 554
26 482
-3 810 101
-35 465 000
-12 615 000
89 939 000
-5 920 000
-19 679 173
18 823 325
855 848
0
0

Del 2 Noter
Note 1 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise all tilgang på og bruk av midler i året. Inntekter
og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet
betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå
av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.
Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder fastsatte og foreløpige
kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).
Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med
anbefalt løsning i KRS nr. 2.

Note 2 Organisering av kommunens virksomhet
Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med
følgende unntak:
Oppdal Kulturhus KF er organisert som et kommunalt foretak etter kommunelovens kapittel 11. Det føres
eget særregnskap for Oppdal Kulturhus KF, hvor virksomhetens samlede inntekter og utgifter er angitt.
Det økonomiske mellomværende med kommunen fremgår av driftsregnskapet ansvars-kapittel 242 som
en overføringsutgift. Kulturhusbygget er i direkte kommunalt eie, og investerings- og finanskostnader for
bygg og naglefast inventar føres i regnskapet til Oppdal kommune.
I tillegg er kommunen deltaker i interkommunale samarbeid som er egne rettssubjekt,
vertskommunesamarbeid og interkommunale selskaper (IKS):

Rettssubjekter kommunen deltar i

Type virksomhet

Type enhet

Kontor/vertskommune

Personvernombud Midtre Gauldal

Administrative tjenester

Vertskommunesamarbeid

Midtre Gauldal

Kontrollutvalg Fjell IKS

Administrative tjenester

IKS

Os

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Administrative tjenester

IKS

Trondheim

Midt-norsk revisjon SA

Administrative tjenester

SA

Steinkjer

Midt-Norge 110 sentral IKS

Brannvern

IKS

Trondheim

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Brannvern

IKS

Trondheim

Orkdalsregionen legevaktsentral

Helsetjenester

Vertskommunesamarbeid

Orkland

Jordmortjenesten Oppdal og Rennebu

Helsetjenester

Vertskommunesamarbeid

Oppdal

Innføringsleder for Helseplattformen i
lakseregionen

Helsetjenester

Aksjeselskap

Trondheim

Dovrefjell nasjonalparkstyre

Jordbruk/skogbruk/natur Overliggende myndighet

Dovre

Trollheimen verneområdestyre

Jordbruk/skogbruk/natur Overliggende myndighet

Steinkjer

Interkommunalt skadefellingslag Holtålen

Jordbruk/skogbruk/natur Vertskommunesamarbeid

Holtålen

Regional næringsfond for Trøndelag sør

Næringsutvikling

Politisk råd

Kompetanseregion Trøndelag sør

Opplæring

Politisk råd

Plankontoret

Plan- og byggetjenester IKS

Rennebu

Utvalg mot akutt forurensing

Plan- og byggetjenester IKS

Trondheim

Trøndelag sør regionråd

Politisk organ

Politisk råd

Midtre Gauldal

Jernbaneforum

Politisk organ

Interesseorganisasjon

Fylkeskommunen

Bygg-vei.no

Politisk organ

Interesseorganisasjon

Barnevernvakta for Oppdal og Rennebu

Sosialtjenester

Vertskommunesamarbeid
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Oppdal

Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu

Sosialtjenester

Vertskommunesamarbeid

Oppdal

NAV Oppdal og Rennebu

Sosialtjenester

Vertskommunesamarbeid

Oppdal

Krisesenteret for Orkdal og omegn

Sosialtjenester

Vertskommunesamarbeid

Orkland

Nok. Trondheim senter mot seksuelle
overgrep

Sosialtjenester

Vertskommunesamarbeid

Trondheim

ReMidt IKS

Tekniske tjenester

IKS

Orkland

Note 3 Endring av arbeidskapital
Balanseregnskapet :
2.1 Omløpsmidler
2.3 Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital

31.12.
01.01.
Endring
442 091 526 318 265 002
-78 720 969 -72 890 701
363 370 557 245 374 301 117 996 256

Drifts- og investeringsregnskapet :
Driftsregnskapet
Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Netto finansutgifter
Netto driftsresultat
Investeringsregnskapet
Sum investeringsutgifter
Sum investeringsinntekter
Netto utgifter videreutlån
Netto utgifter i investeringsregnskapet

Beløp
-693 459 233
642 316 315
15 784 689
-35 358 229
48 428 658
-117 681 738
776 852
-68 476 228

Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsregnskapet
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet
Differanse (forklares nedenfor)
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-103 834 457
-14 161 799
0
-117 996 256
0

Note 4 Kapitalkontoen
Kapitalkontoen viser økninger og reduksjoner i anleggsmidler og langsiktig gjeld.
Saldo 01.01.

kr 657 560 647

Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)
Aktivering av fast eiendom og anlegg

kr

Oppskrivning av fast eiendom og anlegg

kr

6 408 108

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler

kr

43 956 157

Kjøp av aksjer og andeler

kr

-

Oppskrivning av aksjer og andeler

kr

81 590 585

Utlån

kr

8 677 262

Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse

kr

1 275 612

Avdrag på eksterne lån

kr

25 647 956

Reduksjon pensjonsforpliktelser

kr

13 165 672

Kapitalkonto ODMS KF

kr

18 886

3 196 888

Økning pensjonsmidler

Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)
Avgang fast eiendom og anlegg

kr

7 159 869

Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg

kr

33 970 998

Avgang utstyr, maskiner og transportmidler

kr

-

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler

kr

-

Avgang aksjer og andeler

kr

85 234 855

Nedskrivning av aksjer og andeler

kr

-

Avdrag på utlån

kr

4 202 418

Avskrivning utlån
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse

kr

-

Bruk av midler fra eksterne lån

kr

25 188 201

Reduksjon pensjonsmidler

kr

11 863 485

Økning pensjonsforpliktelser

kr

-

Saldo 31.12.

kr 673 859 061

Note 5 Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsestimater og
vesentlige korrigeringer av tidligere års feil
Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av
regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke
dekkes inn.
Det er ingen vesentlige endringer i regnskapsprinsipp i årets regnskap.
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Note 6 Varige driftsmidler
IT-utstyr,
kontormaskiner

Anleggsmaskiner
mv.

Bokført verdi pr 1.1.2021

9 440 223

7 873 858

Årets tilgang

6 252 603

580 166

-2 438 710

-1 147 609

Brannbiler,
tekniske
anlegg

Boliger,
skoler,
veier

Tomteområder

-2 335 484
-3 092 844 -17 948 711

Årets nedskrivninger
Gevinst ved salg av
anleggsmidler

-4 824 385
-5 988 657

-3 120 339

-234 128

-3 354 467

2 209 544

4 198 564

6 408 108
0

Reverseringer av nedskrivninger

Utnyttbar levetid, inntil
Avskrivningsplan

0
13 254 116

7 306 415

38 847 120 490 431 921 211 186 546

5 år

10 år

20 år

40 år

50 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

60 581 138 821 607 256

Ingen avskr.

Note 7 Aksjer og andeler

Selskapets navn

-7 159 869
-30 616 531

Tap ved salg av anleggsmidler
Bokført verdi pr. 31.12.2021

SUM

40 062 992 493 728 286 200 061 538 58 010 071 809 176 968
1 876 972 17 898 625 17 113 665 3 431 016
47 153 047

Årets avgang
Årets avskrivninger

Adm.bygg,
sykehjem
mv.

Eventuell
Henvisning Eierandel i markedsverdi
balansen selskapet

Balanseført
verdi
31.12.2021

Balanseført
verdi
01.01.2021

Egenkapitalinnskudd KLP
22141001 kr
AL Biblioteksentralen
22170005
0,20 %
Kommunekraft AS
22170017
0,31 %
Kontrollutvalget Fjell IKS
22168010
25,85 %
Midt-norsk reiseliv AS
22170021
0,94 %
Midtnorsk Fly-og luftsport AS 22170016
10,53 %
Nasjonalparken næringshage AS22170029
15,30 %
Norsk bane AS
22170026
0,49 %
Oppdal næringshus AS
22170022-27
100,00 %
ReMidt IKS
22168017
5,40 %

- kr 20 346 712 kr
kr
1 500 kr
kr
1 000 kr
kr
51 708 kr
kr
15 000 kr
kr
20 000 kr
kr
110 000 kr
kr
55 000 kr
kr
4 858 000 kr
kr
351 330 kr

Remidt næring AS
Revisjon Fjell IKS
Revisjon Midt-Norge AS
Rosenvik holding AS
TrønderEnergi AS - A-aksjer
TrønderEnergi AS - C-aksjer
Vekst holding AS
Vitnett AS
Yrkesskolenes hybelhus
Sum

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
- kr

22170030
5,40 %
22168009
22168009 22170004
30,43 %
22168005/17
4,02 %
22168019
22168012-15
100,00 %
22170028
0,00 %
22170003
0,01 %
kr
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120
69 270
60 000
400 500
84 772 096
26 399 470
12 125 193
25 000
149 661 899

19 071 100
1 500
1 000
51 708
15 000
20 000
110 000
55 000
4 858 000
351 330

kr
120
kr
69 270
kr
60 000
kr
400 500
kr 84 772 096
kr 26 399 470
kr 12 125 193
kr
3 575 000
kr
25 000
kr 151 961 287

Note 8 Utlån
Utlånt til

Utestående
31.12.

Utestående
1.1.

Tap på
hovedstol

Tap påløpte
renter mv.

Samlet tap

Utlån finansiert med innlån
Boligsosiale formål (startlån)

kr 60 020 402 kr 54 672 900

Sum lånefinansierte utlån

kr 60 020 402 kr 54 672 900

Utlån finansiert med egne midler
Sosiale utlån

kr

216 267 kr

149 925

Oppdalsporten R/A

kr

500 000 kr

550 000

kr

-

Idrlaget Snøhetta, tråkkemaskin
Idrlaget Snøhetta, tråkkemaskin

kr

14 000 kr

28 000

Landsskytterstevnet i Oppdal

kr

1 000 000 kr

1 000 000

Vognild Ivar AS grunnlagsinv

kr

1 200 000 kr

1 600 000

Oppdal Idrlag, tråkkemaskin

kr

180 000 kr

210 000

ODMS AS, finans bygg

kr

3 500 000 kr

3 500 000

Oppdal Idrlag, spillemidl rulleskiløype

kr

10 000 kr

360 000

Idrlaget Snøhetta, tråkkemaskin

kr

855 000 kr

950 000

Sum egenfinansierte utlån

kr

7 475 267 kr

8 347 925

Sum

kr 67 495 669 kr 63 020 825

Note 9 Langsiktig gjeld
KommuneGj.snittlig
kassen
løpetid (år)
313 597 717
22
0
0
0
0
77 336 661
19
390 934 378
0
25 043 332
25 000 000

Lånesaldo 31.12.2021
Lån til egne investeringer
Lån til andres investeringer
Lån til innfrielse av kausjoner
Lån til videreutlån
Sum bokført langsiktig gjeld
Herav finansielle leieavtaler
Lån som forfaller i 2022
Herav lån som må refinansieres

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser
Langsiktig gjeld med fast rente :
Langsiktig gjeld med flytende rente :
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Langs.gjeld
31.12.2021
166 650 880
224 283 498

Gj.snittlig
rente
1,54 %
0
0
0,75 %

Note 10 Avdrag på lån
Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler
Kommunen skal betale årlige avdrag som samlet skal være minst lik størrelsen på kommunens eller
fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og
størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler.
Beregningen gjøres ved hjelp av følgende formel:
Sum årets avskrivninger x Lånegjeld pr. 1/1 i regnskapsåret = Minimumsavdrag
Bokførte avskrivbare anleggsmidler pr. 1/1 i regnskapsåret
Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag

2021

Sum avskrivninger i året

2020

30 616 531

30 925 467

Sum lånegjeld pr 1.1.

377 232 334

310 580 506

Avskrivbare anleggsmidler pr. 1.1

751 166 896

734 962 557

Bergnet minimumsavdrag

15 375 472

13 068 485

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet

21 672 080

23 862 013

6 296 608

10 793 528

Avvik

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer
2021
Mottatte avdrag på startlån
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet
Avsetning til (-) / bruk av (+) avdragsfond
Saldo avdragsfond 31.12. (negativt beløp=beholdning på fondet)

2020

-3 199 024

-2 332 337

3 975 876

3 347 564

776 852

1 015 227

-695 693

-695 693

Note 11 Rentesikring
Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement for finans- og
gjeldsforvaltningen.
Langsiktig gjeld med fast rente:

Volum (kr.)

Siste forfall

Rentebinding til

Rentesats

HUS-14603960-10

173 328

01.07.2025

01.09.2022

1,9%

HUS-14618009-10

634 801

01.05.2030

01.09.2022

1,9%

HUS-14620583-10

738 634

01.04.2028

01.09.2022

1,9%

HUS-14623919-10

367 645

01.03.2024

01.09.2022

1,9%

HUS-14626049-10

877 859

01.01.2031

01.05.2024

2,2%

HUS-14633332-10

3 854 913

01.03.2036

01.07.2027

2,5%

HUS-14633897-10

3 386 289

01.05.2037

01.07.2022

1,9%

HUS-14635355-10

3 761 466

01.06.2039

01.09.2022

1,9%

Lån nr.
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Finansreglementet
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4

KBN-20100801

19 683 000

16.12.2030

15.06.2022

2,1%

KBN-20100830

4 113 050

22.12.2025

21.06.2024

2,5%

KBN-20180208

9 899 220

15.09.2039

17.09.2029

2,4%

KBN-20180450

9 275 200

15.11.2038

15.11.2023

2,4%

KBN-20190285

5 853 160

27.06.2039

28.06.2027

2,4%

KBN-20200614

12 207 500

21.12.2040

23.12.2030

1,7%

KBN-20200616

2 327 500

21.12.2040

23.12.2030

1,6%

KBN-20210467

12 350 000

16.10.2041

16.10.2031

2,1%

KLP 8317.51.94609

15 424 115

10.09.2024

01.06.2024

2,2%

KLP 8317.53.38414

18 870 000

01.10.2033

01.10.2027

1,3%

KLP 8317.55.26113

25 504 800

16.11.2037

15.11.2022

2,0%

KLP 8317.56.70540

17 348 400

20.12.2039

20.12.2030

2,4%

166 650 880

11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4

2,04 %

Note 12 Pensjonsforpliktelser
Generelt om pensjonsordningene i kommunen
Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.
Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer
alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Pensjonene
samordnes med utbetaling fra NAV.

Premiefond
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare
brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av
fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.
Premiefond. Beløp i kroner.
Innestående på premiefond 01.01.
Tilført premiefondet i løpet av året
Bruk av premiefondet i løpet av året
Innestående på premiefond 31.12.

2021
1 912 886
38 565 993
-15 428
834
25 050 045

2020
61 721
5 803 731
-3 952 566
1 912 886

Grunnen til at innestående på premiefond 31.12.21 er vesentlig høyere enn innestående pr. 31.12.20 er
at KLP i I 2021 har foretatt en ekstraordinær tilbakeføring til premiereserven som følge av at
avsetningskravet til fremtidige alderspensjoner er redusert.

Regnskapsføring av pensjon
Etter § 3-5 og § 3-6 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som
er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.
Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til
pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen
mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller
utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik
oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år
for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.
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Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for
kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for
vedkommende år (kommuneloven (kl) § 14-6, 2. ledd nr c). Regnskapsføringen av premieavvik og
amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2021 ved at regnskapsførte
pensjonsutgifter er kr. 6.330.000 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.
Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden
Forventet avkastning pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet årlig lønnsvekst
Forventet årlig G-regulering
Forventet årlig pensjonsregulering

KLP
3,50 %
3,00 %
1,98 %
1,98 %
1,22 %

SPK
3,00 %
3,00 %
1,98 %
1,98 %

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktelser og estimatavvik:
Pensjonskostnad og premieavvik
Årets pensjonsopptjening, nåverdi
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Adminstrasjonskostnad
A Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm)
B Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)
C Årets premieavvik (B-A)

2021
2020
33 587 162 33 446 558
21 062 033 24 931 696
-23 613 691 -27 376 624
1 653 718
1 973 674
32 689 222 32 975 304
47 700 221 39 649 299
15 010 999
6 673 995

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet
B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)
C Årets premieavvik
D Amortisering av tidligere års premieavvik
E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D)
G Pensjonstrekk ansatte
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)

2021
47 700 221
-15 010 999
8 681 260
41 370 482
-6 076 921
35 293 561

2020
39 649 299
-6 673 995
7 564 688
40 539 992
-5 837 226
34 702 766

2021
33 440 641
15 010 999
-8 681 260
39 770 380
2 545 304
42 315 684

2020
34 331 321
6 673 995
-7 564 688
33 440 628
2 140 125
35 580 753

Akkumulert premieavvik
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)
Årets premieavvik
Sum amortisert premieavvik dette året
Akkumulert premieavvik pr. 31.12
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift
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Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 01.01.
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)
Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)
Årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Utbetalinger
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsutgift
Balanseført pensjonsforpliktelse

2021
730 809 425
-45 637 213
0
33 587 162
21 062 033
-23 449 709
716 371 698
1 466 499
717 838 197

2020
766 911 747
-71 254 011
0
33 446 558
24 931 696
-23 226 564
730 809 426
194 413
731 003 839

Brutto pensjonsmidler pr. 01.01.
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)
Administrasjonskostnad/rentegaranti
Utbetalinger
Forventet avkastning
Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsutgift
Balanseført pensjonsmidler

727 771 718
-59 424 381
0
47 700 221
-1 653 718
-23 449 709
23 613 691
714 557 822
1 350 411
715 908 233

678 878 022
7 068 011
0
39 649 299
-1 973 674
-23 226 564
27 376 624
727 771 718

1 813 876
116 086

3 037 708
194 413

Netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse

727 771 718

Note 13 Garantiansvar
Garantien er stilt for

Formål

Type garanti

Vedtatt garanti- Saldo 31.12.
ramme (ekskl.
tillegg)

ODMS AS

Føre opp bygg

Selvskyldner kausjon

ODMS AS

Føre opp bygg

Selvskyldner kausjon kr 10 897 000

ODMS AS

Føre opp bygg

Selvskyldner kausjon kr 22 000 000

ODMS AS

Føre opp bygg

Selvskyldner kausjon kr 10 897 000

kr 3 442 500

Oppdal kirkelige fellesråd Ta vare på bygg Simpel kausjon

kr

1 000 000

Oppdal kirkelige fellesråd Ta vare på bygg Simpel kausjon

kr

8 543 720

kr 3 123 300

ReMidt

Simpel kausjon

kr 400 000 000

kr 10 842 945

Simpel kausjon

kr 11 350 000

kr 327 731

Føre opp bygg

TBRT
Vekst Oppdal AS

Føre opp bygg

Simpel kausjon

kr

8 000 000

kr 4 944 960

Vognild vannverk SA

Bygge vannverk Simpel kausjon

kr

1 000 000

kr 0

Vognild vannverk SA

Bygge vannverk Simpel kausjon

kr

4 200 000

Sum garantiansvar

2018/369
2018/369
2018/369
2018/369
2008/613
K-sak 08/39
K-sak 19/80

kr 2 733 750

kr 9 686 618
kr 20 862 067
kr 9 686 618
kr 400 000

1)

Forventet Tillegg for Godkjenning
låneopptak renter og
(utover
omkostn ol.
saldo)

29.04.2035
28.01.2041
20.06.2049
28.01.2041
09.07.2029
18.05.2026
31.12.2037
14.05.2060

2011/1040
2015/932
2006/2224

kr 1 912 995
kr 64 520 984 kr

Utløper

23.08.2038
Innfridd 21.6.21
31.12.2029

-

1. Oppdal kommune har en eierandel på 5,4%.

Selvskyldnerkausjon:

Ved selvskyldnerkausjon hefter kausjonisten også for manglende
betalingsvilje, og kreditor kan kreve kausjonisten straks lånet er
misligholdt.

Simpel kausjon:

Ved simpel kausjon innestår kausjonisten bare for debitors
manglende betalingsevne, og kreditor kan ikke kreve kausjonisten før
han gjennom rettslig pågang har konstatert at debitor ikke har midler.
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Note 14 Bundne fond av vesentlig størrelse
Oversikt over bundne driftsfond større enn kr. 100.000 pr. 31.12.21. Fond uten bevelgelse er
kommentert.
Balansepost
25100001 Tilskudd nydyrking - tilsagn
25100003 Fmst, skjønn styrking av
1linjeforvaltning
25100009 Kompetansehevingsmidler skolen

Beholdning
Beholdning Kommentarer til at det ikke har vært
1.1.21
Bevegelse
31.12.21
bevegelse på fondet:
-757 101
591 003
-166 098
-100 000

0

-291 121

98 000

25100014 Den kulturelle skolesekken

-154 000

-90 000

25100037 Sæterhåndbok

-125 673

0

25100041 GIS - fond

-263 344

0

-58 694

-206 452

25100049 Prosjekt fjellandbruk
25100051 Kulturlandskap Kleivgardan

-221 151

0

25100053 Program for folkehelsearbeid

-337 433

-449 785

25100060 Kompetanseh.midl helse

-110 080

0

-5 139 603

-3 422 599

25100101 Næringsfond

-100 000 Dette er et gammelt fond avsatt i 2012 fra ansvar
002. Det vil i 2022 bli sett nærmere på bakgrunnen
-193 121
-244 000
-125 673 Dette er restmidler fra fire Fylkesmenn (Oppland,
Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag) og
fellesprosjekt sæterhåndbok/sæterveileder.
Restmidlene er prioritert å skal gå til ei bok om
sætring i Oppdal. Denne er ikke påbegynt enda,
det har derfor ikke vært noen aktivitet på disse
-263 344 Midler mottatt i ulike omganger til kart-prosjekt. Vil
bli disponert når det blir behov for å anskaffe kart.
-265 146
-221 151 Korona-pandemien har forsinket prosjektet.
-787 217
-110 080 Det vil i 2022 bli sett nærmere på bakgrunnen for
-8 562 202 dette fondet.

25100102 Næringsfondets garantifond

-345 850

-3 060

-348 910

25100173 Fylkeskomm, ekstramidler
næringsfond
25100201 Bondens medarbeider

-1 140 473

-1 417 000

-2 557 473
-143 000

0

-143 000

25100216 Dekom

-150 000

0

25100390 Gavemidler uteomr Engvegen 2

-150 000

13 606

25100400 Skjønnsmidler Pelsdyr

-392 000

0

25100430 Skogbruksplan

0

-260 000

-260 000

25100432 Plan naturmangfold

0

-125 000

-125 000

-270 130

102 000

-168 130

-1 567 472

-12 083

-1 579 555

25100504 Utdann.dir, lærerspesialistfunksj
25100601 Vannverksfond
25100603 Renovasjon- og deponifond

-150 000 Midler fra Statsforvalteren for bruk inn i
Desentralisert ordning for kompetanseheving i
skolen. Ikke gjennomført i 2020 pga. Covid-19.
-136 394
-392 000 Korona-pandemien har forsinket prosjektet.

-381 797

-801 023

-1 182 820

-5 578 583

613 186

-4 965 397

25100611 Sjølkostfond byggesak

-841 769

-1 240 429

-2 082 198

25100651 Driftsfond feiervesen

-930 069

-211 745

-1 141 814

0

-260 000

-260 000
-103 245

25100610 Sjølkostfond kart/oppmåling

25100712 Styrking av beh.tilbud rus og helse
25100719 Godt samliv i fjellbøgda

0

-103 245

25100721 Frisklivssentral

-196 459

0

25100722 Statlig satsing barnevern

-501 201

0

-196 459 Andre prosjekt innen samme område er prioritert i
2021. er planlagt brukt til kvalitetsutvikling innen
-501 201 Midlene
barnevern. I 2021 har det ikke vært utført noe pga.
manglene personellressurser.

25100742 Helsedir, ørem midler helsestasjon
25100744 Fylkesm, styrk habilitering/
rehabilitering
25100749 FM læringsnettverk barnevern

-86 745

-95 848

-126 177

0

-182 593
-126 177 Ingen bruk i 2021 pga. korona.

-17 775

-430 000

-447 775

25100750 FM friskliv senior

-378 211

139 666

-238 545

25100770 Bufdir, oppfølging utsatte barn 2020

-950 000

323 163

-626 837

25100932 Gavemidler Hjemmetjenestene

-105 457

-22 606

-128 063

-1 004 140

326 763

-677 377

25100933 Gavemidler Sykehjemmet
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Oversikt over bundne investeringsfond større enn kr. 100.000 pr. 31.12.21.
Beholdning
Beholdning Kommentarer til at det ikke har vært bevegelse
1.1.21
Bevegelse
31.12.21 på fondet:
-577 716
-5 111
-582 827 Beløpet synes å ha begrenset bruksmulighet
-1 016 650
0
-1 016 650 Avtale mellom Oppdal kommune og SørTrøndelag fylkeskommune av 23.2.81 omtaler
beløpet. Det vil bli sett nærmere på avtalen og
evt. mulig disponering av beløpet
25500605 Etableringslån
-1 048 251
423 452
-624 799 Ubrukte lånemidler som er tilgjengelig for
25500608 Frikjøp park.plasser O samv.la
-2 091 610
-18 503
-2 110 113 Beløpet vil bli regnskapsført i 2022
25500612 Husbanken, Sanatelltunet
-3 059 037
0
-3 059 037 Beløpet vil bli regnskapsført i 2022
25500900 Avdrag forvaltningslån til innfriing
-695 693
0
-695 693 Ekstra innbetaling av avdrag på startlån fra
låntakere
25500901 Tapsfond forvlån
-308 793
-2 731
-311 524 Avsetning til dekning ved evt. tap på startlån

Balansepost
25500001 Tilfluktsromfond
25500501 Idrettshallen

Note 15 Frie fond
Beholdning
Disposisjonsfond (ubundne driftsfond)
31.12.21
25600001 Generelt disposisjonsfond
-49 688 608
25600002 Disposisjonsfond flyktninger
-4 424 878
25600003 Disposisjonsfond kapitalformål
-27 452 753
25600100 Disposisjonsfond Plan og forvaltning
-2 672 379
25600110 Disposisjonsfond Stab og støtte
-2 298 062
25600137 Disposisjonsfond helsesenteret
-2 003 888
25600138 Disposisjonsfond hjemmetjenestene
-1 573 156
25600150 Disposisjonsfond Aune barneskole
-1 250 223
25600151 Disposisjonsfond Drivdalen oppvekstsenter
-1 839 734
25600153 Disposisjonsfond Midtbygda oppvekstsenter
-1 072 746
25600155 Disposisjonsfond ungdomsskolen
-2 054 642
25600156 Disposisjonsfond komm barnehager
-2 229 449
25600170 Disposisjonsfond helse/familie
-4 322 805
25600175 Disposisjonsfond Nav
-1 534 841
25600243 Disposisjonsfond kjeller ODMS AS
-42 936
25600245 Disposisjonsfond avvikl/etterbruk Lønset oppv.senter
-1 133 000
25600248 Disposisjonsfond rusforebyggende tiltak
-10 000
25600401 Disposisjonsfond ungdomstiltak
-67 000
25600403 Disposisjonsfond handicaptoalett museet
-500 000
25600406 Disposisjonsfond opprustn friområde sentralskolene
-500 000
25600408 Disposisjonsfond Korona
-6 320 000
25600604 Disposisjonsfond utbedr Gml Kongeveg
-87 690
25600800 Disposisjonsfond infrastruktur
-7 888 229
25600943 Disposisjonsfond IA-tiltak
-916 427
25600946 Disposisjonsfond ski- og skytteranlegg
0
Sum
-121 883 446
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Beholdning
31.12.20
-30 446 687
-5 853 230
-28 827 573
-5 583 444
-1 967 675
-516 983
-970 622
-3 053 290
-1 980 199
-1 265 254
-3 065 698
-2 010 181
-2 738 098
-960 331
-42 936
-1 725 000
-10 000
-67 000
-500 000
-500 000
0
-687 690
-8 811 228
-383 000
1
-101 966 118

Ubundne investeringsfond
25300001 Kapitalfond
25300002 Bærekraftfond
25300301 Bygging trygdeboliger
25300401 Kulturhus
25300501 Tomt Museum
25300502 Raulåna
25300504 Del fotballbane
25300601 Russervegen
25300602 Gangveg v/E6 lys m.v.
25300603 Aunev./I Krokannsv
25300605 Asfalt Høgmov/Skasliensv
25300606 Spesialavfallsmottak
25300900 Ubundne kap.fond renter
25300902 Aksjesalg Oppdal Everk AS
Sum

Beholdning
31.12.21
-21 564 242
-150 211 462
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-171 775 705

Beholdning
31.12.20
-18 109 031
0
-35 805
-124 934
-7 695
-15 256
-98
-45 573
-14 055
-49 717
-89 154
-99 774
-6 650
-68 303 117
-86 900 857

Note 16 Selvkostberegninger
Resultat for selvkostområder 2021:
Inntekter

Resultat 2021
Kostnader
Over(+)/
Årets
underskudd deknings(-)
grad i % 1)

Renovasjon (tjenesten utføres av ReMidt)

100,0 %

Slam (tjenesten utføres av ReMidt)
Deponi for husholdningsavfall

Balansen 2021
Vedtatt
Avsetn(+)/
Selvkostfond
dekningsbruk av (-) (+)/ fremførbart
grad i % selvkostfond underskudd (-)
pr. 31.12 2)
100,0 %

970 186

176 921

793 265

548 %

100,0 %

801 023

1 182 820

Vann

6 703 671

6 722 068

-18 397

100 %

100,0 %

12 083

1 579 555

Avløp

10 153 093

11 916 406

-1 763 313

85 %

100,0 %

-1 231 720

-531 593

Feiing

2 985 264

2 793 586

191 678

107 %

100,0 %

211 745

1 141 814

Kart og oppmåling

1 944 202

2 659 509

-715 307

73 %

100,0 %

-613 186

4 965 397

Bygge- og delesaksbehandling

6 124 100

4 911 990

1 212 110

125 %

100,0 %

1 240 429

2 082 198

Private planforslag

775 646

1 072 083

-296 437

72 %

100,0 %

Miljøforvaltning

305 700

316 596

-10 896

97 %

100,0 %

Oppdal kommune har ikke mottatt informasjon fra ReMidt om selvkostberegning for renovasjon og slam
for 2021.
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Resultat for selvkostområder 2020:
Resultat 2020
Kostnader
Over(+)/
Årets
underskudd deknings(-)
grad i % 1)

Inntekter

Renovasjon

Balansen
Vedtatt
Avsetn(+)/
dekningsbruk av (-)
grad i % selvkostfond

2020
Selvkostfond/
fremførbart
underskudd
pr. 31.12 2)

3 299 742

2 920 580

379 162

113,0 %

100,0 %

379 162

Slam

0

49 730

-49 730

0,0 %

100,0 %

0

381 797
-49 730

Vann

6 289 870

6 846 289

-556 419

91,9 %

100,0 %

-556 419

1 567 472

Avløp

8 076 415

10 411 731

-2 335 316

77,6 %

100,0 %

-2 335 316

1 125 004

Feiing

2 937 154

3 036 867

-99 713

96,7 %

100,0 %

-99 713

930 069

Kart og oppmåling

3 104 715

2 156 339

948 376

144,0 %

100,0 %

948 376

5 578 583

Bygge- og delesaksbehandling

5 184 702

4 348 743

835 959

119,2 %

100,0 %

835 959

841 769

Private planforslag

915 339

976 701

-61 362

93,7 %

100,0 %

0

0

Miljøforvaltning

193 800

289 249

-95 449

67,0 %

100,0 %

0

0

1) Årets dekningsgrad før eventuell avsetning/bruk av dekningsgradsfond.
2) Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på
tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode. På områder med pålagt
selvkost (renovasjon og slam), eller hvor kommunestyret forut for inntektsåret har fattet prinsippvedtak
om egenbetaling ut fra selvkost, kan kommunen ha fremførbart underskudd. 3-5 års perioden kan
fravikes hvis det er særegne forhold i kommunen og det er gjort vedtak i kommunestyret hvor disse
særegne forholdene blir synliggjort. For bygge- og delesaksbehandling, plansaksbehandling og
miljøforvaltning kan ikke et underskudd som ikke dekkes inn ved bruk av selvkostfond, fremføres til
inndekning i et senere år (se Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og
fylkeskommunale gebyrer §8).

Note 17 Salg av aksjer
Antall solgte aksjer
Salgsum pr. aksje

Vitnett AS
3 086
kr
27 597

Inntektsført i driftsregnskapet
Inntektsført i investeringsregnskapet
Sum inntektsført salgssum

kr
kr 85 165 576
kr 85 165 585

Det er aksjeposten i Vitnett AS som er solgt i 2021.

Note 18 Ytelser til ledende personer

Ytelser til ledende personer
Kommunedirektør
Ordfører

Lønn og
Godtgjørelse
annen
for andre
Tilleggsgodtgjørelse
verv
godtgjørelse
1 153 740
0
0
893 589
0
0

Naturalytelser
942
942

Ordfører er fast ansatt i 10% stilling hos NTNU. Han har kr. 97.379 i lønn i denne stillingen. Beløpet er
ikke med i tabellen.
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Note 19 Godtgjørelse til revisor
Godgjørelse til revisor
Revisjon (beløp uten mva)
Rådgivning
Samlet godtgjørelse

Kommunekassen
800 003
0
800 003

Foretaket revideres av kommunens revisor som er Revisjon Midt-Norge SA. Revisjonshonoraret er et fast
årlig honorar som skal dekke alle tjenester.
Sekretariatsfunksjonene for kontrollutvalget ivaretas av Kontrollutvalg Fjell IKS. Samlet godtgjørelse til
Kontrollutvalg Fjell IKS i 2020 var kr. 177 500 (mva-fritt).

Note 20 Andre vesentlige forpliktelser
Oppdal kommune er berettiget til å ta ut 7,5 % av kraftproduksjonen i Driva kraftverk mot å svare for
tilsvarende andel av kraftverkets løpende kostnader. Kostnadene løper i all hovedsak uavhengig av
produksjonsvolumet og helt uavhengig av kraftprisene.

Note 21 Usikre forpliktelser og fordringer
Oppdal kommune betaler festeavgift for flere eiendommer. Det ligger en fremtidig usikkerhet i forhold til
fastsettelse av fremtidige festavgifter. Kommunen betalte i 2021 kr. 4.391.173 i festeavgifter.

Note 22 Skattekostnad
Kommuner er skattepliktig for inntekt knyttet til produksjon, omsetning, overføring eller distribusjon av
elektrisk kraft utover omsetning av konsesjonskraft, jfr. Skatteloven §2-5.
I 2021 er 29% av Drivarettighetene skattepliktig. Skattepliktig resultat er beregnet til kr. 2.734.189
Skattekostnaden, 22% av skattepliktig resultat, er beregnet til kr. 601.522. Beløpet er kostnadsført i
driftsregnskapet.

Note 23 Andre forhold
Kommunestyret vedtok i sak 21/64 3.juni 2021 følgende:
«Oppdal kommune overtar eierskapet i dagens ODMS AS. Vi ber kommunedirektøren komme tilbake
med alternativer til organisering i kommunen.»
Oppdal kommune er 100% eier av aksjene i Vekst Oppdal Holding AS og derigjennom også eier av
datterselskapet ODMS AS, som er 100% eid av Vekst Oppdal Holding AS. ODMS AS driver utleie av
lokaler til privatpratiserende leger og til andre helserelaterte tjenester. ODMS AS har hatt et
gjennomsnittlig underskudd på vel 0,5 millioner kroner de siste tre årene. Når kommunen nå skal overta
eierskapet av selskapet i løpet av 2022 vil selskapets økonomisk bæreevne påvirke kommunens
økonomi, ikke bare med det negative driftsresultatet men også at kommunen må betale økte renteutgifter
og avdrag, noe som vil påvirke netto driftsresultat negativt. Kommunestyret vil i løpet av 1. halvår 2022 få
en sak om forholdet.
Oppdal Næringshus AS er 100% eid av Oppdal kommune. Oppdal Næringshus AS har inngått avtale
med Siva Oppdal Eiendom AS om leie av lokaler i Krux Oppdal Innovasjonssenter. Avtalen gir Oppdal
Næringshus AS rett til å framleie lokalene i Krux Oppdal Innovasjonssenter. I avtalen mellom Oppdal
Næringshus AS og Siva Oppdal Eiendom AS er Oppdal Næringshus AS ansvarlig for en eventuell
reduksjon i Siva Oppdal Eiendom AS sin rett til fradrag for merverdiavgift på anskaffelser til oppføring og
drift av tomme lokaler og lokaler fremleid til avgiftsunntatte leietakere. Selskapet har varslet Oppdal
kommune om at her kan det ligge en økonomisk risiko for selskapet.
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Siste regnskap fra Oppdal Næringshus AS er fra 31.oktober 2021, og viser at selskapet driver med stort
underskudd og at egenkapitalen er redusert fra 3,2 millioner kroner i 2020 til 0,5 millioner kroner per
oktober 2021. Kommunedirektøren holder seg orientert i saken, og kommunestyret vil i løpet av 1. halvår
2022 få en sak om forholdet.

Note 24 Avvik mellom driftsbudsjettet og driftsregnskapet
Enheters og øvrige regnskapsområders avvik mellom regnskap og budsjett.
En måte å se på avviket mellom driftsbudsjett og driftsregnskapet på, er å sammenligne
regnskapsresultatet for de enkelte enhetene og øvrige regnskapsområder med budsjettet. I tabellen
nedenfor er det gjort:

Ansvarsområde
100 Stab og støtte
401 Plan og forvaltning
370 Oppdal Helsesenter
380 Hjemmetjenester
500 Aune barneskole
520 Drivdalen oppvekstsenter
530 Midtbygda oppvekstsenter
550 Oppdal Ungdomsskole
560 Høgmo og Pikhaugen barnehager
610 Tekniske tjenester
700 Helse og familie
750 Nav

Regnskapsresultat for øvrige områder:
210 Helse og oppvekstforvatning
230 Politisk styring
240 Tilleggsbevilgning
242 Oppdal kulturhus KF
245 Kraftrettigheter
570 Kirkelig sektor

Regnskap Budsjett inkl.
31.12.21
endring 2021
30 020 613
30 528 000
10 402 885
8 859 000
61 433 095
63 158 000
82 778 466
84 275 000
37 459 067
36 626 000
7 898 465
8 106 000
15 985 508
15 993 000
24 696 055
25 671 000
12 693 732
12 913 000
33 294 588
30 243 000
32 651 530
33 965 000
6 244 461
7 233 000
355 558 465
357 570 000

50 808 284
5 338 057
-6 645 462
14 377 000
-13 211 097
5 217 000
55 883 782

51 421 000
5 381 000
-6 512 000
14 377 000
-10 421 000
5 217 000
59 463 000

Avvik
mellom
budsjett og
regnskap Avvik i %
507 387
1,7 %
-1 543 885 -17,4 %
1 724 905
2,7 %
1 496 534
1,8 %
-833 067
-2,3 %
207 535
2,6 %
7 492
0,0 %
974 945
3,8 %
219 268
1,7 %
-3 051 588 -10,1 %
1 313 470
3,9 %
988 539 13,7 %
2 011 535
0,6 %

612 716
42 943
133 462
0
2 790 097
0
3 579 218

1,2 %
0,8 %
2,0 %
0,0 %
26,8 %
0,0 %
6,0 %

Regnskapsresultat for skatt, rammetilskudd og fondstransaksjoner som ikke er knyttet til enheter/øvrige områder:
800 Skatteinntekter, inkl. konsesjonsavgift
-248 128 481
-240 668 000
7 460 481
3,1 %
840 Rammetilskudd fra staten og andre generelle
statstilskudd
-235 312 602
-230 807 000
4 505 602
2,0 %
900 Avdrag og renter på lån, renteinntekter og utbytte
15 784 690
16 947 000
1 162 310
6,9 %
900 Overføring til investeringsregnskapet
12 615 000
12 615 000
0
0,0 %
900 Avsetning til bundne driftsfond på ansvarsområde 900
6 783 459
6 617 000
-166 459
-2,5 %
900 Bruk av bundne driftsfond på ansvarsområde 900
-271 330
271 330
900 Avsetning til frie driftsfond på ansvarsområde 900
44 341 083
40 267 000
-4 074 083 -10,1 %
900 Bruk av frie driftsfond på ansvarsområde 900
-12 317 189
-22 004 000
-9 686 811 -44,0 %
-416 505 370
-417 033 000
-527 630
0,1 %

Avvik mellom
Avsetning (+) /
budsjett og
bruk av (-)
regnskap etter
enhetsvise bruk / avsetning til
disposisjonsenhetsvise
fond
disposisjonsfond
507 387
0
-1 543 885
0
1 724 905
0
1 496 534
0
-833 067
0
207 535
0
7 492
0
974 945
0
219 268
0
-3 051 588
1 313 470
0
988 539
0
5 063 123
-3 051 588

612 716
42 943
133 462
0
2 790 097
0
3 579 218

7 460 481
4 505 602
1 162 310
0
-166 459
271 330
-4 074 083
-9 686 811
-527 630

Kolonnen «avvik mellom budsjett og regnskap» viser den enkelte enhets resultat for 2021. Alle enheter,
unntatt Aune barneskole, Tekniske tjenester og Plan og Forvaltning, har et mindreforbruk i 2021.
Mindreforbruket er avsatt til enhetens disposisjonsfond, se kolonnen «Avsetning (+) / bruk av (-)
enhetsvise disposisjonsfond. For Aune barneskole og Plan og Forvaltning er enhetens disposisjonsfond
brukt til dekning av merforbruket.Tekniske tjenester har ikke eget disposisjonsfond og merforbruket må
dekkes av kommunekassens samlede økonomi.
Regnskapsresultatet for øvrige områder viser et mindreforbruk / økte inntekter på kr. 3.579.000.
Skatteinntekter, rammetilskudd, finansinntekter og bruk og avsetning til fond innen ansvarsområde 900
viser et samlet resultat på –kr. 527.630. I årsmeldingen er det gitt en nærmere omtale av
regnskapsresultatet
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Innledning
Årsoppgjørsdokumentene for Oppdal kommune som juridisk enhet består av følgende dokumenter:
1. Konsolidert regnskap for Oppdal kommune (dette dokumentet). Fra og med regnskapsåret 2020
inneholder kommuneloven (§14-6, bokstav d) bestemmelser om at det skal utarbeidet et samlet
regnskap for kommunen som juridisk enhet. Det konsoliderte årsregnskapet for Oppdal kommune
består av årsregnskapet for kommunekassen og årsregnskapet for Oppdal kulturhus KF. Hensikten
med det konsoliderte regnskapet er å synliggjøre kommunens samlede økonomi uavhengig av
hvordan kommunen har organisert sin virksomhet. Konsolidert regnskap skal legges fram senest 22.
februar 2022.
Det konsoliderte regnskapet avlegges i henhold til kommuneloven §14-6 og Forskrift om
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.
Dokumentene består av drifts-, investerings- og balanseregnskapet samt noter i henhold til
standarder gitt i GKRS (God Kommunal RegnskapsSkikk).
2. Årsregnskapet 2021 for Oppdal kommune, gjerne omtalt som årsregnskapet for kommunekassen
(eget dokument).
3. Årsregnskapet 2021 samt årsmelding for 2021 for Oppdal kulturhus KF (egne dokumenter).
4. Årsmelding 2021 for Oppdal kommune (eget dokument). I årsmeldingen redegjør kommunedirektøren
for kommunens samlede aktivitet gjennom året, økonomiske utvikling og status og annen pliktig
informasjon i henhold til kommuneloven §14-7. Både regnskapet for kommunekassen og det
konsoliderte årregnskapet omtales. Årsmeldingen skal legges fram senest 31. mars 2022.
5. Felles revisjonsberetning 2021 for kommunekassen og det konsoliderte årsregnskapet.
Kommunestyret har valgt Revisjon Midt-Norge SA som Oppdal kommunes revisjonsselskap (jfr. Sak
19/100 i kommunestyret). Revisor skal avgi revisjonsberetning senest 15. april 2022.
Årsoppgjørsdokumentene skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni 2022 (jfr. Kommuneloven §143). Før behandling i kommunestyret skal kontrollutvalget og formannskapet behandle
årsoppgjørsdokumentene.
Årsoppgjørsdokumentene og saksdokumentene fra behandlingen av dokumentene skal oversendes
Statsforvalteren i Trøndelag senest 30 dager etter kommunestyrets behandling (jfr. §5-16 i Forskrift om
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.).
Regnskapet blir rapportert elektronisk til Statistisk sentralbyrå. Regnskapsinformasjonen og informasjon
om tjenestene blir publisert på SSB sine nettsider om KOSTRA (KOmmunal-STatlig-RApportering).
KOSTRA gjør det mulig å hente ut informasjon om, sammenligne og analysere kommuners tjenester og
ressursbruk.

Oppdal 31.12.21 / 22.02.22

Ole Bjørn Moen
kommunedirektør

Elin Dolmseth
økonomisjef
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Del 1 Økonomiske oversikter
Balanse
Regnskap 2021

Regnskap 2020

1 791 520 811

1 783 839 527

825 594 112

813 316 598

803 710 312

794 582 082

21 883 800

18 734 517

217 720 583

215 556 614

150 224 915

152 535 789

EIENDELER
A. Anleggsmidler
I. Varige driftsmidler (Note 5)
1. Faste eiendommer og anlegg
2. Utstyr, mask iner og transportmidler
II. Finansielle anleggsmidler
1. Ak sjer og andeler (Note 6 og 15)
2. Obligasjoner

-

3. Utlån (Note 7)

67 495 668

63 020 825

III. Immaterielle eiendeler

-

-

IV. Pensjonsmidler (Note 11)

748 206 116

754 966 315

B. Omløpsmidler

447 533 440

323 641 229

I. Bankinnskudd og kontanter

353 046 089

237 533 751

II. Finansielle omløpsmidler

-

1. Ak sjer og andeler

-

-

2. Obligasjoner

-

-

3. Sertifik ater

-

-

4. Derivater

-

-

III. Kortsiktige fordringer

94 487 351

86 107 478

1. Kundefordringer

51 935 669

50 526 725

2. Andre kortsiktige fordringer

-

3. Premieavvik (Note 11)
Sum eiendeler
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42 551 682

35 580 753

2 239 054 251

2 107 480 756

Regnskap 2021

Regnskap 2020

1 015 449 012

890 534 728

154 517 402

130 157 220

122 315 331

101 966 118

32 202 071

29 298 594

EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital
I. Egenkapital drift
1. Disposisjonsfond
2. Bundne driftsfond (Note 13)
3. Merforbruk i driftsregnsk apet

-

4. Mindreforbruk i driftsregnsk apet

-1 107 492
-

II. Egenkapital investering
1. Ubundet investeringsfond
2. Bundne investeringsfond (Note 13)
3. Udek k et beløp i investeringsregnsk apet
III. Annen egenkapital
1. Kapitalk onto
2. Prinsippendringer som påvirk er arbeidsk apitalen drift
3. Prinsippendringer som påvirk er arbeidsk apitalen investering
D. Langsiktig gjeld
I. Lån
1. Gjeld til k redittinstitusjoner (Note 8, 9 og 10)

179 956 565

98 923 121

171 775 705

86 900 857

8 517 318

12 300 937

-336 458

-278 674

680 975 045

661 454 387

679 461 523

659 940 866

-

-

1 513 522

1 513 522

1 140 087 141

1 137 764 716

390 934 378

377 232 334

390 934 378

377 232 334

2. Obligasjonslån

-

-

3. Sertifik atlån

-

-

II. Pensjonsforpliktelse (Note 11)

749 152 763

760 532 382

E. Kortsiktig gjeld

83 518 098

79 181 311

I. Kortsiktig gjeld

83 518 098

79 181 311

17 167 155

19 260 602

1. Leverandørgjeld
2. Lik viditetslån

-

-

3. Derivater

-

-

4. Annen k ortsik tig gjeld

66 350 943

5. Premieavvik (Note 11)

-

Sum egenkapital og gjeld

2 239 054 251

59 214 898
705 812
2 107 480 756

F. Memoriakonti
I. Ubrukte lånemidler

-28 027 853

-13 866 054

II. Andre memoriakonti

-26 723 426

-38 593 643

54 751 279

52 459 698

III. Motkonto for memoriakontiene
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Driftsregnskapet
Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6
Regnskap 2021

Regnskap 2020

Rammetilskudd

-231 929 981

-220 420 749

Inntekts- og formuesskatt

-207 391 319

-187 806 429

-33 861 893

-32 045 370

Driftsinntekter

Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter

-6 875 269

-6 858 411

-15 970 021

-18 990 172

-108 743 532

-101 282 060

-22 995 253

-19 196 841

-82 616 530

-69 188 623

-710 383 798

-655 788 654

363 502 274

349 739 023

61 799 020

57 208 679

186 828 961

174 695 412

45 528 680

45 790 192

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger

30 769 304

31 256 224

Sum driftsutgifter

688 428 239

658 689 529

Brutto driftsresultat

-21 955 559

2 900 875

Renteinntekter

-3 668 205

-5 035 996

Utbytte

-7 732 822

-8 681 786

Finansinntekter og -utgifter

Renteutgifter

5 478 631

6 968 184

Avdrag på lån

21 672 080

23 862 013

Netto finansutgifter

15 749 683

17 112 416

Motpost avskrivninger

-30 769 304

-31 256 224

Netto driftsresultat

-36 975 180

-11 242 934

12 615 000

13 752 825

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk

13 348 606

11 551 121

-10 445 130

-14 177 553

54 970 822

30 459 216

-34 621 610

-24 069 120

1 107 492

Bruk av tidligere års mindreforbruk

-5 166 064

Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år (positivt tall =merforbruk, negativt
tall=mindreforbruk)
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36 975 180

12 350 425

1 107 491

Investeringsregnskapet
Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd

Regnskap 2020

Regnskap 2021
Investeringer i varige driftsmidler

47 153 045

Tilskudd til andres investeringer

54 782 233

0

0

1 333 396

28 246 538

Sum investeringsutgifter

48 486 441

83 028 771

Kompensasjon for merverdiavgift

-6 456 495

-4 944 663

Tilskudd fra andre

-2 238 114

-7 458 178

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån

Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter
Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån
Overføring fra drift
Avsetning til bundne investeringsfond

-7 159 869

-8 181 578

-85 165 585

-6 198

-20 000

-26 420 000

-16 641 675

-23 150 720

-117 681 738

-70 161 337

8 546 526

14 296 673

-8 546 526

-14 296 673

3 975 876

3 347 564

-3 199 024

-2 332 337

776 852

1 015 227

-12 615 000

-13 752 825

26 482

2 251 957

Bruk av bundne investeringsfond

-3 810 101

-1 397 595

Avsetning til ubundet investeringsfond

89 939 000

7 960 282

Bruk av ubundet investeringsfond

-5 064 152

-8 756 874

Sum overføring fra drift og netto avsetninger

68 476 229

-13 695 055

57 784

187 606

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)
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Del 2 Noter
Note 1 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise all tilgang på og bruk av midler i året. Inntekter
og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet
betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå
av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.
Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder fastsatte og foreløpige
kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).
Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med
anbefalt løsning i KRS nr. 2.

Note 2 Organisering av kommunens virksomhet
Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med
følgende unntak:
Oppdal Kulturhus KF er organisert som et kommunalt foretak etter kommunelovens kapittel 11. Det føres
eget særregnskap for Oppdal Kulturhus KF, hvor virksomhetens samlede inntekter og utgifter er angitt.
Det økonomiske mellomværende med kommunen fremgår av driftsregnskapet ansvars-kapittel 242 som
en overføringsutgift. Kulturhusbygget er i direkte kommunalt eie, og investerings- og finanskostnader for
bygg og naglefast inventar føres i regnskapet til Oppdal kommune.
I tillegg er kommunen deltaker i interkommunale samarbeid som er egne rettssubjekt,
vertskommunesamarbeid og interkommunale selskaper:

Rettssubjekter kommunen deltar i

Type virksomhet

Type enhet

Kontor/vertskommune

Personvernombud Midtre Gauldal

Administrative tjenester

Vertskommunesamarbeid

Midtre Gauldal

Kontrollutvalg Fjell IKS

Administrative tjenester

IKS

Os

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Administrative tjenester

IKS

Trondheim

Midt-norsk revisjon SA

Administrative tjenester

SA

Steinkjer

Midt-Norge 110 sentral IKS
Trøndelag brann- og
redningstjeneste IKS

Brannvern

IKS

Trondheim

Brannvern

IKS

Trondheim

Orkdalsregionen legevaktsentral
Jordmortjenesten Oppdal og
Rennebu

Helsetjenester

Vertskommunesamarbeid

Orkland

Helsetjenester

Vertskommunesamarbeid

Oppdal

Innføringsleder for Helseplattformen i
lakseregionen
Helsetjenester

Aksjeselskap

Trondheim

Dovrefjell nasjonalparkstyre

Jordbruk/skogbruk/natur

Overliggende myndighet

Dovre

Trollheimen verneområdestyre
Interkommunalt skadefellingslag
Holtålen
Regional næringsfond for Trøndelag
sør

Jordbruk/skogbruk/natur

Overliggende myndighet

Steinkjer

Jordbruk/skogbruk/natur

Vertskommunesamarbeid

Holtålen

Næringsutvikling

Politisk råd

Kompetanseregion Trøndelag sør

Opplæring

Politisk råd

Plankontoret

Plan- og byggetjenester

IKS

Rennebu

Utvalg mot akutt forurensing

Plan- og byggetjenester

IKS

Trondheim

Trøndelag sør regionråd

Politisk organ

Politisk råd

Midtre Gauldal

Jernbaneforum

Politisk organ

Interesseorganisasjon

Fylkeskommunen

Bygg-vei.no

Politisk organ

Interesseorganisasjon
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Barnevernvakta for Oppdal og
Rennebu
Barneverntjenesten for Oppdal og
Rennebu

Sosialtjenester

Vertskommunesamarbeid

Oppdal

Sosialtjenester

Vertskommunesamarbeid

Oppdal

NAV Oppdal og Rennebu

Sosialtjenester

Vertskommunesamarbeid

Oppdal

Krisesenteret for Orkdal og omegn

Sosialtjenester

Vertskommunesamarbeid

Orkland

Nok. Trondheim senter mot
seksuelle overgrep

Sosialtjenester

Vertskommunesamarbeid

Trondheim

ReMidt IKS

Tekniske tjenester

IKS

Orkland

Note 3 Endring av arbeidskapital
Balanseregnskapet :
2.1 Omløpsmidler
2.3 Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital

31.12.
01.01.
Endring
447 533 441 323 641 229
-83 518 099 -79 181 310
364 015 342 244 459 919 119 555 423

Note 4 Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsestimater og
vesentlige korrigeringer av tidligere års feil
Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av
regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke
dekkes inn.
Følgende korrigering er utført i Oppdal kulturhus KF sitt regnskap:
Bokføringsloven sier at utgåtte gavekort skal inntektsføres. Revisjonen har også påpekt at det bør ryddes
i utgåtte gavekort jevnlig. Gavekortene har i utgangspunktet 1 års gyldighet, men pga. korona-situasjonen
er det kun ubenyttede kort som er mer enn 2 år gamle som nå er avsluttet. Dette førte til en inntektsføring
i regnskapet for 2021 på kr. 733.000,-.

Note 5 Varige driftsmidler
IT-utstyr,
kontormaskiner

Anleggsmaskiner
mv.

Bokført verdi pr 1.1.2021

9 440 223

9 294 294

Årets tilgang

6 252 603

580 166

Brannbiler,
tekniske
anlegg

Adm.bygg,
sykehjem
mv.

-2 335 484
-2 438 710

-1 244 775

Tomteområder

-3 092 844 -17 948 711

Årets nedskrivninger
Gevinst ved salg av
anleggsmidler

-4 824 385
-6 044 264

-30 769 304
-234 128

-3 354 467

2 209 544

4 198 564

6 408 108
0

Reverseringer av nedskrivninger
Utnyttbar levetid, inntil
Avskrivningsplan

-7 159 869

-3 120 339

Tap ved salg av anleggsmidler
Bokført verdi pr. 31.12.2021

SUM

40 062 992 493 728 286 202 780 733 58 010 071 813 316 599
1 876 972 17 898 625 17 113 665 3 431 016
47 153 047

Årets avgang
Årets avskrivninger

Boliger,
skoler,
veier

0
13 254 116

8 629 685

38 847 120 490 431 921 213 850 134

5 år

10 år

20 år

40 år

50 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær
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60 581 138 825 594 114
Ingen avskr.

Note 6 Aksjer og andeler

Selskapets navn
Kinoaliansen AS
Egenkapitalinnskudd KLP
Egenkapitalinnskudd KLP
AL Biblioteksentralen
Kommunekraft AS
Kontrollutvalget Fjell IKS
Midt-norsk reiseliv AS
Midtnorsk Fly-og luftsport AS
Nasjonalparken næringshage AS
Norsk bane AS
Oppdal næringshus AS
ReMidt IKS
Remidt næring AS
Revisjon Fjell IKS
Revisjon Midt-Norge AS
Rosenvik holding AS
TrønderEnergi AS - A-aksjer
TrønderEnergi AS - C-aksjer
Vekst holding AS
Vitnett AS
Yrkesskolenes hybelhus
Sum

Eventuell
Henvisning Eierandel i markedsverdi
balansen selskapet
52170201
52141001
22141001
22170005
22170017
22168010
22170021
22170016
22170029
22170026
22170022-27
22168017
22170030
22168009
22168009
22170004
22168005/17
22168019
22168012-15
22170028
22170003

4%

Balanseført
verdi
31.12.2021
kr

0,20 %
0,31 %
25,85 %
0,94 %
10,53 %
15,30 %
0,49 %
100,00 %
5,40 %
5,40 %

30,43 %
4,02 %
100,00 %
0,00 %
0,01 %

Balanseført
verdi
01.01.2021

5 000 kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

627 286
20 346 712
1 500
1 000
51 708
15 000
20 000
110 000
55 000
4 858 000
351 330
120

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

60 000
400 500
84 772 096
26 399 470
12 125 193
25 000
150 224 915

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

5 000
569 502
19 071 100
1 500
1 000
51 708
15 000
20 000
110 000
55 000
4 858 000
351 330
120
69 270
60 000
400 500
84 772 096
26 399 470
12 125 193
3 575 000
25 000
152 535 789

Note 7 Utlån
Utlånt til

Utestående
31.12.

Utestående
1.1.

Tap på
hovedstol

Utlån finansiert med innlån
Boligsosiale formål (startlån)

kr 60 020 402 kr 54 672 900

Sum lånefinansierte utlån

kr 60 020 402 kr 54 672 900

Utlån finansiert med egne midler
Sosiale utlån

kr

216 267 kr

149 925

Oppdalsporten R/A

kr

500 000 kr

550 000

kr

-

Idrlaget Snøhetta, tråkkemaskin
Idrlaget Snøhetta, tråkkemaskin

kr

14 000 kr

28 000

Landsskytterstevnet i Oppdal

kr

1 000 000 kr

1 000 000

Vognild Ivar AS grunnlagsinv

kr

1 200 000 kr

1 600 000

Oppdal Idrlag, tråkkemaskin

kr

180 000 kr

210 000

ODMS AS, finans bygg

kr

3 500 000 kr

3 500 000

Oppdal Idrlag, spillemidl rulleskiløype

kr

10 000 kr

360 000

Idrlaget Snøhetta, tråkkemaskin

kr

855 000 kr

950 000

Sum egenfinansierte utlån

kr

7 475 267 kr

8 347 925

Sum

kr 67 495 669 kr 63 020 825
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Tap påløpte
renter mv.

Samlet tap

Note 8 Langsiktig gjeld
Kommunekassen

Lånesaldo 31.12.2021
Lån til egne investeringer

Konsolidert
årsregnskap

Gj.snittlig
løpetid (år)

Gj.snittlig
rente

313 597 717

313 597 717

22

1,54 %

Lån til andres investeringer

0

0

0

0

Lån til innfrielse av kausjoner

0

0

0

0

77 336 661

77 336 661

19

0,75 %

390 934 378

390 934 378

Lån til videreutlån
Sum bokført langsiktig gjeld
Herav finansielle leieavtaler

0

0

Lån som forfaller i 2022

25 043 332

25 043 332

Herav lån som må refinansieres

25 000 000

25 000 000

Langs.gjeld

Gj.sn.

31.12.2021

rente

Langsiktig gjeld med fast rente :

166 650 880

2,04 %

Langsiktig gjeld med flytende rente :

224 283 498

1,13 %

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser

Note 9 Avdrag på lån
Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler
Kommunen skal betale årlige avdrag som samlet skal være minst lik størrelsen på kommunens eller
fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og
størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler.
Beregningen gjøres ved hjelp av følgende formel:
Sum årets avskrivninger x Lånegjeld pr. 1/1 i regnskapsåret = Minimumsavdrag
Bokførte avskrivbare anleggsmidler pr. 1/1 i regnskapsåret
Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag
Sum avskrivninger i året

2021

2020

30 616 531

30 925 467

Sum lånegjeld pr 1.1.

377 232 334

310 580 506

Avskrivbare anleggsmidler pr. 1.1

751 166 896

734 962 557

Bergnet minimumsavdrag

15 375 472

13 068 485

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet

21 672 080

23 862 013

6 296 608

10 793 528

Avvik

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer
2021
Mottatte avdrag på startlån
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet
Avsetning til (-) / bruk av (+) avdragsfond
Saldo avdragsfond 31.12. (negativt beløp=beholdning på fondet)
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2020

-3 199 024

-2 332 337

3 975 876

3 347 564

776 852

1 015 227

-695 693

-695 693

Note 10 Rentesikring
Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement for finans- og
gjeldsforvaltningen.
Langsiktig gjeld med fast rente:

Lån nr.

Volum (kr.)

Siste forfall

Rentebinding til

Rente-sats

HUS-14603960-10

173 328

01.07.2025

01.09.2022

1,9%

HUS-14618009-10

634 801

01.05.2030

01.09.2022

1,9%

HUS-14620583-10

738 634

01.04.2028

01.09.2022

1,9%

HUS-14623919-10

367 645

01.03.2024

01.09.2022

1,9%

HUS-14626049-10

877 859

01.01.2031

01.05.2024

2,2%

HUS-14633332-10

3 854 913

01.03.2036

01.07.2027

2,5%

HUS-14633897-10

3 386 289

01.05.2037

01.07.2022

1,9%

HUS-14635355-10

3 761 466

01.06.2039

01.09.2022

1,9%

KBN-20100801

19 683 000

16.12.2030

15.06.2022

2,1%

KBN-20100830

4 113 050

22.12.2025

21.06.2024

2,5%

KBN-20180208

9 899 220

15.09.2039

17.09.2029

2,4%

KBN-20180450

9 275 200

15.11.2038

15.11.2023

2,4%

KBN-20190285

5 853 160

27.06.2039

28.06.2027

2,4%

KBN-20200614

12 207 500

21.12.2040

23.12.2030

1,7%

KBN-20200616

2 327 500

21.12.2040

23.12.2030

1,6%

KBN-20210467

12 350 000

16.10.2041

16.10.2031

2,1%

KLP 8317.51.94609

15 424 115

10.09.2024

01.06.2024

2,2%

KLP 8317.53.38414

18 870 000

01.10.2033

01.10.2027

1,3%

KLP 8317.55.26113

25 504 800

16.11.2037

15.11.2022

2,0%

KLP 8317.56.70540

17 348 400

20.12.2039

20.12.2030

2,4%

166 650 880

Finansreglementet
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4
11.3.4

2,04 %

Note 11 Pensjonsforpliktelser
Generelt om pensjonsordningene i kommunen
Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.
Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer
alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Pensjonene
samordnes med utbetaling fra NAV.

Premiefond
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare
brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av
fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.
Premiefond. Beløp i kroner.
2021
1 915 500
41 079 088
-15 649 725
27 344 863

Innestående på premiefond 01.01.
Tilført premiefondet i løpet av året
Bruk av premiefondet i løpet av året
Innestående på premiefond 31.12.
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2020
65 014
6 029 921
-4 179 435
1 915 500

Grunnen til at innestående på premiefond 31.12.21 er vesentlig høyere enn innestående pr. 31.12.20 er
at KLP i 2021 har foretatt en ekstraordinær tilbakeføring til premiereserven som følge av at
avsetningskravet til fremtidige alderspensjoner er redusert.

Regnskapsføring av pensjon
Etter § 3-5 og § 3-6 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som
er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.
Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til
pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen
mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller
utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik
oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år
for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.
Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for
kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for
vedkommende år (kommuneloven (kl) § 14-6, 2. ledd nr c). Regnskapsføringen av premieavvik og
amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2020 ved at regnskapsførte
pensjonsutgifter er kr. 7.215.000 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.
Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden
Forventet avkastning pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet årlig lønnsvekst
Forventet årlig G-regulering
Forventet årlig pensjonsregulering

KLP
3,50 %
3,00 %
1,98 %
1,98 %
1,22 %

SPK
3,00 %
3,00 %
1,98 %
1,98 %

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktelser og estimatavvik:
Pensjonskostnad og premieavvik
Årets pensjonsopptjening, nåverdi
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Adminstrasjonskostnad
A Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm)
B Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)
C Årets premieavvik (B-A)

2021
35 828 550
21 984 903
-24 668 385
1 742 015
34 887 083
50 629 641
15 742 558

2020
35 424 254
25 933 041
-28 395 131
2 071 642
35 033 806
41 620 285
6 586 479

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet
B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)
C Årets premieavvik
D Amortisering av tidligere års premieavvik
E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D)
G Pensjonstrekk ansatte
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)

2021
50 629 641
-15 742 558
8 527 561
43 414 644
-6 372 931
37 041 713

2020
41 620 285
-6 586 479
7 423 489
42 457 295
-6 119 447
36 337 848
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Akkumulert premieavvik
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)
Årets premieavvik
Sum amortisert premieavvik dette året
Akkumulert premieavvik pr. 31.12
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift

2021
32 777 284
15 742 558
-8 527 561
39 992 281
2 559 507
42 551 788

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

2020
33 614 281
6 586 479
-7 423 489
32 777 271
2 097 670
34 874 941

Brutto pensjonsforpliktelse pr. 01.01.
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)
Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)
Årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Utbetalinger
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsutgift
Balanseført pensjonsforpliktelse

2021
760 197 551
-46 133 752
0
35 828 550
21 984 903
-24 190 989
747 686 263
1 466 499
749 152 762

2020
796 439 017
-73 926 025
0
35 424 254
25 933 041
-23 672 735
760 197 552
334 799
760 532 351

Brutto pensjonsmidler pr. 01.01.
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)
Administrasjonskostnad/rentegaranti
Utbetalinger
Forventet avkastning
Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsutgift
Balanseført pensjonsmidler

754 966 316
-57 534 779
0
50 629 641
-1 742 015
-24 190 989
24 668 385
746 796 559
1 409 558
748 206 117

703 721 894
6 973 383
0
41 620 285
-2 071 642
-23 672 735
28 395 131
754 966 316

889 704
56 941

5 231 236
334 799

Netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse

754 966 316

Note 12 Garantiansvar
Garantien er stilt for

Formål

Type garanti

ODMS AS

Føre opp bygg

Selvskyldner kausjon kr

3 442 500 kr

2 733 750

2018/369

29.04.2035

ODMS AS

Føre opp bygg

Selvskyldner kausjon kr

10 897 000 kr

9 686 618

2018/369

28.01.2041

ODMS AS

Føre opp bygg

Selvskyldner kausjon kr

22 000 000 kr 20 862 067

2018/369

20.06.2049

ODMS AS

Føre opp bygg

Selvskyldner kausjon kr

10 897 000 kr

9 686 618

2018/369

28.01.2041

Oppdal kirkelige fellesråd

Ta vare på bygg

Simpel kausjon

kr

1 000 000 kr

400 000

2008/613

09.07.2029

Oppdal kirkelige fellesråd

Ta vare på bygg

Simpel kausjon

kr

8 543 720 kr

3 123 300

K-sak 08/39

18.05.2026

ReMidt

Føre opp bygg

Simpel kausjon

kr 400 000 000 kr 10 842 945

K-sak 19/80

31.12.2037

Simpel kausjon

kr

11 350 000 kr

327 731

1)

TBRT

Vedtatt garantiramme (ekskl.
tillegg)

Saldo 31.12.

Forventet Tillegg for Godkjenning
låneopptak renter og
(utover
omkostn ol.
saldo)

Utløper

14.05.2060

Vekst Oppdal AS

Føre opp bygg

Simpel kausjon

kr

8 000 000 kr

4 944 960

2011/1040

23.08.2038

Vognild vannverk SA

Bygge vannverk

Simpel kausjon

kr

1 000 000 kr

-

2015/932

Innfridd 21.6.21

Vognild vannverk SA

Bygge vannverk

Simpel kausjon

kr

4 200 000 kr

1 912 995

2006/2224

31.12.2029

Sum garantiansvar

kr 64 520 984

1. Oppdal kommune har en eierandel på 5,4%.

Selvskyldnerkausjon:

Ved selvskyldnerkausjon hefter kausjonisten også for manglende
betalingsvilje, og kreditor kan kreve kausjonisten straks lånet er
misligholdt.
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Simpel kausjon:

Ved simpel kausjon innestår kausjonisten bare for debitors
manglende betalingsevne, og kreditor kan ikke kreve kausjonisten før
han gjennom rettslig pågang har konstatert at debitor ikke har midler.

Note 13 Bundne fond av vesentlig størrelse
Oversikt over bundne investeringsfond større enn kr. 100.000 pr. 31.12.21 i kommunekassens
regnskap:
Balansepost
25500001 Tilfluktsromfond

Beholdning
Beholdning Kommentarer til at det ikke har vært
1.1.21
Bevegelse
31.12.21
bevegelse på fondet:
-577 716
-5 111
-582 827 Beløpet synes å ha begrenset bruksmulighet

25500501 Idrettshallen

-1 016 650

0

25500605 Etableringslån

-1 048 251

423 452

-1 016 650 Avtale mellom Oppdal kommune og Sør-Trøndelag
fylkeskommune av 23.2.81 omtaler beløpet. Det vil
bli sett nærmere på avtalen og evt. mulig
disponering av beløpet
-624 799 Ubrukte lånemidler som er tilgjengelig for formålet

25500608 Frikjøp park.plasser O samv.la

-2 091 610

-18 503

-2 110 113 Beløpet vil bli regnskapsført i 2022

25500612 Husbanken, Sanatelltunet

-3 059 037

0

-3 059 037 Beløpet vil bli regnskapsført i 2022

25500900 Avdrag forvaltningslån til innfriing

-695 693

0

25500901 Tapsfond forvlån

-308 793

-2 731

-695 693 Ekstra innbetaling av avdrag på startlån fra
låntakere
-311 524 Avsetning til dekning ved evt. tap på startlån

Oversikt over bundne driftsfond i Oppdal kulturhus KF pr. 31.12.21:
Beholdning
31.12.21

Bevegelse

Beholdning
31.12.21

Bundne driftsfond
Gave B T Sneve, Ungdomshus Ålma

50 030

Gaver vedr 200-års jubileet

50 030

1 300

-1 300

0

0

40 000

40 000

40 000

40 000

Gave fra Ungd.rådet - fritidsklubben

50 000

-20 000

30 000

Frifond-midler

10 000

10 000

Gave fra Haldor Strand, stim.klassisk musikk

13 500

13 500

Norsk kultursk.råd, utvikl.midler

20 000

20 000

Utdanningsdir, Oppspill

81 243

81 243

Norsk kulturskoleråd,kreativ ungdom

30 000

30 000

Nasjonalbibliotektet Fortellerverksted
Kulturrådet "Date a book"

NFi, Ramaskrik

265 741

-31 156

234 585

Sum

471 784

77 574

549 358
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Oversikt over bundne driftsfond større enn kr. 100.000 pr. 31.12.21 i kommunekassens regnskap.
Fond uten bevelgelse er kommentert.

Balansepost
25100001 Tilskudd nydyrking - tilsagn
25100003 Fmst, skjønn styrking av
1linjeforvaltning

Beholdning
Beholdning Kommentarer til at det ikke har vært
1.1.21
Bevegelse
31.12.21
bevegelse på fondet:
-757 101
591 003
-166 098
-100 000

0

25100009 Kompetansehevingsmidler skolen

-291 121

98 000

25100014 Den kulturelle skolesekken

-154 000

-90 000

25100037 Sæterhåndbok

-125 673

0

25100041 GIS - fond

-263 344

0

25100049 Prosjekt fjellandbruk

-58 694

-206 452

25100051 Kulturlandskap Kleivgardan

-221 151

0

25100053 Program for folkehelsearbeid

-337 433

-449 785

25100060 Kompetanseh.midl helse

-110 080

0

-5 139 603

-3 422 599

25100101 Næringsfond

-100 000 Dette er et gammelt fond avsatt i 2012 fra ansvar
002. Det vil i 2022 bli sett nærmere på bakgrunnen
for dette fondet.
-193 121
-244 000
-125 673 Dette er restmidler fra fire Fylkesmenn (Oppland,
Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag) og
fellesprosjekt sæterhåndbok/sæterveileder.
Restmidlene er prioritert å skal gå til ei bok om
sætring i Oppdal. Denne er ikke påbegynt enda,
det har derfor ikke vært noen aktivitet på disse
midlene siden 2012.
-263 344 Midler mottatt i ulike omganger til kart-prosjekt. Vil
bli disponert når det blir behov for å anskaffe kart.
-265 146
-221 151 Korona-pandemien har forsinket prosjektet.
-787 217
-110 080 Det vil i 2022 bli sett nærmere på bakgrunnen for
dette fondet.
-8 562 202

25100102 Næringsfondets garantifond

-345 850

-3 060

-348 910

25100173 Fylkeskomm, ekstramidler
næringsfond
25100201 Bondens medarbeider

-1 140 473

-1 417 000

-2 557 473
-143 000

0

-143 000

25100216 Dekom

-150 000

0

25100390 Gavemidler uteomr Engvegen 2

-150 000

13 606

25100400 Skjønnsmidler Pelsdyr

-392 000

0

25100430 Skogbruksplan

0

-260 000

-260 000

25100432 Plan naturmangfold

0

-125 000

-125 000

-270 130

102 000

-168 130

-1 567 472

-12 083

-1 579 555

25100504 Utdann.dir, lærerspesialistfunksj
25100601 Vannverksfond
25100603 Renovasjon- og deponifond

-150 000 Midler fra Statsforvalteren for bruk inn i
Desentralisert ordning for kompetanseheving i
skolen. Ikke gjennomført i 2020 pga. Covid-19.
Planlagt brukt i 2022.
-136 394
-392 000 Korona-pandemien har forsinket prosjektet.

-381 797

-801 023

-1 182 820

-5 578 583

613 186

-4 965 397

25100611 Sjølkostfond byggesak

-841 769

-1 240 429

-2 082 198

25100651 Driftsfond feiervesen

-930 069

-211 745

-1 141 814

0

-260 000

-260 000
-103 245

25100610 Sjølkostfond kart/oppmåling

25100712 Styrking av beh.tilbud rus og helse
25100719 Godt samliv i fjellbøgda

0

-103 245

25100721 Frisklivssentral

-196 459

0

25100722 Statlig satsing barnevern

-501 201

0

-86 745

-95 848

-126 177

0

25100742 Helsedir, ørem midler helsestasjon
25100744 Fylkesm, styrk habilitering/
rehabilitering
25100749 FM læringsnettverk barnevern
25100750 FM friskliv senior
25100770 Bufdir, oppfølging utsatte barn
2020
25100932 Gavemidler Hjemmetjenestene
25100933 Gavemidler Sykehjemmet

-196 459 Andre prosjekt innen samme område er prioritert i
2021.
-501 201 Midlene er planlagt brukt til kvalitetsutvikling innen
barnevern. I 2021 har det ikke vært utført noe pga.
manglene personellressurser.
-182 593
-126 177 Ingen bruk i 2021 pga. korona.

-17 775

-430 000

-447 775

-378 211

139 666

-238 545

-950 000

323 163

-626 837

-105 457

-22 606

-128 063

-1 004 140

326 763

-677 377
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Note 14 Selvkostberegninger
Resultat for selvkostområder 2021:
Resultat 2021
Kostnader
Over(+)/
Årets
underskudd deknings(-)
grad i % 1)

Inntekter

Balansen 2021
Vedtatt
Avsetn(+)/
Selvkostfond
dekningsbruk av (-) (+)/ fremførbart
grad i % selvkostfond underskudd (-)
pr. 31.12 2)

Renovasjon (tjenesten utføres av ReMidt)

100,0 %

Slam (tjenesten utføres av ReMidt)

100,0 %

Deponi for husholdningsavfall

970 186

176 921

793 265

548 %

100,0 %

801 023

1 182 820

Vann

6 703 671

6 722 068

-18 397

100 %

100,0 %

12 083

1 579 555

Avløp

10 153 093

11 916 406

-1 763 313

85 %

100,0 %

-1 231 720

-531 593

Feiing

2 985 264

2 793 586

191 678

107 %

100,0 %

211 745

1 141 814

Kart og oppmåling

1 944 202

2 659 509

-715 307

73 %

100,0 %

-613 186

4 965 397

Bygge- og delesaksbehandling

6 124 100

4 911 990

1 212 110

125 %

100,0 %

1 240 429

2 082 198

Private planforslag

775 646

1 072 083

-296 437

72 %

100,0 %

Miljøforvaltning

305 700

316 596

-10 896

97 %

100,0 %

Oppdal kommune har ikke mottatt informasjon fra ReMidt om selvkostberegning for renovasjon og slam
for 2021.
Resultat for selvkostområder 2020:
Resultat 2020
Kostnader
Over(+)/
Årets
underskudd deknings(-)
grad i % 1)

Inntekter

Renovasjon

Balansen
Vedtatt
Avsetn(+)/
dekningsbruk av (-)
grad i % selvkostfond

2020
Selvkostfond/
fremførbart
underskudd
pr. 31.12 2)

3 299 742

2 920 580

379 162

113,0 %

100,0 %

379 162

Slam

0

49 730

-49 730

0,0 %

100,0 %

0

381 797
-49 730

Vann

6 289 870

6 846 289

-556 419

91,9 %

100,0 %

-556 419

1 567 472

Avløp

8 076 415

10 411 731

-2 335 316

77,6 %

100,0 %

-2 335 316

1 125 004

Feiing

2 937 154

3 036 867

-99 713

96,7 %

100,0 %

-99 713

930 069

Kart og oppmåling

3 104 715

2 156 339

948 376

144,0 %

100,0 %

948 376

5 578 583

Bygge- og delesaksbehandling

5 184 702

4 348 743

835 959

119,2 %

100,0 %

835 959

841 769

Private planforslag

915 339

976 701

-61 362

93,7 %

100,0 %

0

0

Miljøforvaltning

193 800

289 249

-95 449

67,0 %

100,0 %

0

0

1) Årets dekningsgrad før eventuell avsetning/bruk av dekningsgradsfond.
2) Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på
tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode. På områder med pålagt
selvkost (renovasjon og slam), eller hvor kommunestyret forut for inntektsåret har fattet prinsippvedtak
om egenbetaling ut fra selvkost, kan kommunen ha fremførbart underskudd. 3-5 års perioden kan
fravikes hvis det er særegne forhold i kommunen og det er gjort vedtak i kommunestyret hvor disse
særegne forholdene blir synliggjort. For bygge- og delesaksbehandling, plansaksbehandling og
miljøforvaltning kan ikke et underskudd som ikke dekkes inn ved bruk av selvkostfond, fremføres til
inndekning i et senere år (se Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og
fylkeskommunale gebyrer §8).

Note 15 Salg av aksjer
Aksjeposten i Vitnett AS er solgt i 2021 for kr. 85.166.000. Beløpet er inntektsført i
investeringsregnskapet til kommunekassen.
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Note 16 Andre vesentlige forpliktelser
Oppdal kommune er berettiget til å ta ut 7,5 % av kraftproduksjonen i Driva kraftverk mot å svare for
tilsvarende andel av kraftverkets løpende kostnader. Kostnadene løper i all hovedsak uavhengig av
produksjonsvolumet og helt uavhengig av kraftprisene.

Note 17 Usikre forpliktelser og fordringer
Oppdal kommune betaler festeavgift for flere eiendommer. Det ligger en fremtidig usikkerhet i forhold til
fastsettelse av fremtidige festavgifter. Kommunen betalte i 2021 kr. 4.391.173 i festeavgifter.

Note 18 Skattekostnad
Kommuner er skattepliktig for inntekt knyttet til produksjon, omsetning, overføring eller distribusjon av
elektrisk kraft utover omsetning av konsesjonskraft, jfr. Skatteloven §2-5.
I 2021 er 29% av Drivarettighetene skattepliktig. Skattepliktig resultat er beregnet til kr. 2.734.189
Skattekostnaden, 22% av skattepliktig resultat, er beregnet til kr. 601.522. Beløpet er kostnadsført i
driftsregnskapet.

Note 19 Andre forhold
Kommunestyret vedtok i sak 21/64 3.juni 2021 følgende:
«Oppdal kommune overtar eierskapet i dagens ODMS AS. Vi ber kommunedirektøren komme tilbake
med alternativer til organisering i kommunen.»
Oppdal kommune er 100% eier av aksjene i Vekst Oppdal Holding AS og derigjennom også eier av
datterselskapet ODMS AS, som er 100% eid av Vekst Oppdal Holding AS. ODMS AS driver utleie av
lokaler til privatpratiserende leger og til andre helserelaterte tjenester. ODMS AS har hatt et
gjennomsnittlig underskudd på vel 0,5 millioner kroner de siste tre årene. Når kommunen nå skal overta
eierskapet av selskapet i løpet av 2022 vil selskapets økonomisk bæreevne påvirke kommunens
økonomi, ikke bare med det negative driftsresultatet men også at kommunen må betale økte renteutgifter
og avdrag, noe som vil påvirke netto driftsresultat negativt. Kommunestyret vil i løpet av 1. halvår 2022 få
en sak om forholdet.
Oppdal Næringshus AS er 100% eid av Oppdal kommune. Oppdal Næringshus AS har inngått avtale
med Siva Oppdal Eiendom AS om leie av lokaler i Krux Oppdal Innovasjonssenter. Avtalen gir Oppdal
Næringshus AS rett til å framleie lokalene i Krux Oppdal Innovasjonssenter. I avtalen mellom Oppdal
Næringshus AS og Siva Oppdal Eiendom AS er Oppdal Næringshus AS ansvarlig for en eventuell
reduksjon i Siva Oppdal Eiendom AS sin rett til fradrag for merverdiavgift på anskaffelser til oppføring og
drift av tomme lokaler og lokaler fremleid til avgiftsunntatte leietakere. Selskapet har varslet Oppdal
kommune om at her kan det ligge en økonomisk risiko for selskapet.
Siste regnskap fra Oppdal Næringshus AS er fra 31.oktober 2021, og viser at selskapet driver med stort
underskudd og at egenkapitalen er redusert fra 3,2 millioner kroner i 2020 til 0,5 millioner kroner per
oktober 2021. Kommunedirektøren holder seg orientert i saken, og kommunestyret vil i løpet av 1. halvår
2022 få en sak om forholdet.

Note 20 Enheter i det konsoliderte årsregnskapet
Det konsoliderte årsregnskapet for Oppdal kommune er sammensatt av følgend regnskapsenheter:
 Oppdal kommune (kommunekassen
 Oppdal Kulturhus KF
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Til Kommunestyret i Oppdal kommune

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunekassens og kommunens
konsoliderte årsregnskap og årsberetning for 2021

Kontrollutvalget har i møte 2.mai 2022, i sak 20/22 behandlet kommunekassens
årsregnskap, konsolidert årsregnskap og årsberetning for 2021.
Grunnlaget for behandlingen har vært:
• kommunekassens årsregnskap og konsolidert årsregnskap, begge datert
22.02.2022
• årsberetning datert 29.03.2022
• revisjonsberetningen datert 13.04.2022
Kommunekassens årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 35.358.229.
Konsolidert årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 36.975.180.
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget i tillegg til de skriftlige
dokumentene, fått muntlige orienteringer fra kommunedirektør, økonomisjef og
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor.
Kontrollutvalget bekrefter at det ikke ble lagt frem nye opplysninger under behandlingen
av saken som kan få betydning for godkjenning av årsregnskapene og årsberetningene.
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter, samt noter. Kontrollutvalget mener dette tilfredsstiller brukernes
informasjonsbehov.
Kontrollutvalget mener at årsregnskapet tilfredsstiller lovens krav og brukernes
informasjonsbehov.
Årsberetningen for 2021 er også utformet i samsvar med gjeldende lov og forskrift.
Revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold innen fristen av revisjon Midt-Norge SA.
Revisjonsberetningen er innholdsmessig i samsvar med kommuneloven § 24-8.
Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskapene og årsberetningen for 2021, og
anbefaler at disse vedtas.

Kopi: Formannskapet

Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Elin Johanne Dolmseth

ELDO/2022/689-1/210

Behandles av
Formannskapet
Kommunestyret

Utvalgssaksnr
22/52
22/57

Møtedato
10.05.2022
02.06.2022

Sluttrapport for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21
Vedlegg
1
Prosjekt 1167 - IKT-infrastrukturtiltak 2019
2
Prosjekt 1172 - Nye kontorlokaler økonomi, flytting
3
Prosjekt 1174 - IKT infrastruktur 2021
4
Prosjekt 6107 - Diverse forsterkninger ledningsnett vann
5
Prosjekt 6136 - Diverse forsterkninger ledningsnett avløp
6
Prosjekt 6186 - Nyanlegg Driva boligfelt
7
Prosjekt 6246 - Tiltak myke trafikanter
8
Prosjekt 6251 - Forsterkning Gamle Kongeveg
9
Prosjekt 6259 - Sanering avløp Lønset
10 Prosjekt 6271 - Oppgradering PLS, avløp
11 Prosjekt 6272 - Sanering vann Bjørndalsvegen
12 Prosjekt 6273 - Sanering avløp Bjørndalsvegen
13 Prosjekt 6400 - Sanering av diverse AF-ledninger vann
14 Prosjekt 6401 - Sanering av diverse AF-ledninger avløp
15 Prosjekt 6402 - Sanering vann Kantarellvegen
16 Prosjekt 6403 - Sanering avløp Kantarellvegen
17 Prosjekt 6407 - Parkering f_SPA8
18 Prosjekt 6779 - Brannsentraler Helsesenter
19 Prosjekt 6809 - Gradrenner ungdomsskole
20 Prosjekt 6819 - Sanering av asbest formålsbygg - Drivdalen oppvekstsenter
21 Prosjekt 6822 - Ombygging sokkel dagsenteret (Huset)
22 Prosjekt 6823 - Ombygging Statens hus . Bytte av areal mellom Tannklinikk og NAV
23 Prosjekt 8269 - Utvikling kommunal grunn Vangslia - etablering av ledningsanlegg overvann

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
I henhold til økonomireglementet skal det for fullførte investeringsprosjekter foretas en
regnskapsmessig avslutning og utarbeides en sluttrapport som forelegges kommunestyret.
Rutiner for sluttrapporter er beskrevet i kommunedirektørens planrundskriv:
Når et investeringsprosjekt er ferdigstilt skal enheten med prosjektansvaret lage en sluttrapport.
Sluttrapporten omhandler følgende tema:
 Gjengivelse av målsetningene med prosjektet og en vurdering av om målene har blitt oppfylt





Prosjektregnskap sammenstilt med bevilgningen.
Finansieringen skal sammenstilles med hvordan prosjekter var planlagt finansiert. Avvik mellom
kostnader og bevilgning eller finansiering og finansieringsplan skal kommenteres.
Rapportering og evaluering omkring gjennomføringen, med vekt på følgende:
o Prosjektorganisering
o Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform
o Fremdrift

Det er rapportert om 23 prosjekter som er ferdigstilt pr. 31.12.21, se vedlagte rapporter .
I regnskapet for kommunekassen for 2021 viser Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og
regnskapsforskriften §5-5 andre ledd alle investeringsprosjekter som har hatt utgifter i 2021.
I årsmeldingen for 2021 er det gitt kommentarer til alle investeringsprosjektene. For de prosjektene
som er avsluttet pr. 31.12.21 er kommentaren slik: «Prosjektet er ferdig, se egen sak til formannskapet
og kommunestyret om Sluttrapportering for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21». Det
er denne saken det da er henvist til.
Miljøfaglig vurdering
Ikke aktuelt.
Landbruksfaglig vurdering
Ikke aktuelt.
Folkehelsevurdering
Ikke aktuelt.
Vurdering

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2022

Behandling

Innstilling
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig tiltrådt.
Innstillingen blir som følger:
Sluttrapportene for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21 tas til orientering.

Kommunedirektørens tilråding
Sluttrapportene for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21 tas til orientering.

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

IKT-infrastrukturtiltak 2019

1167 Ansvar nr:

185

Prosjektets målsetning:
Forbedret infrastruktur i serverrom og kommunikasjon til ytre enheter
Prosjektets måloppfyllelse:
Dette er gjennomført og Oppdal kommune har en fungerende infrastruktur.

Utgifter pr. år:
Sum utgifter

2019 og eldre
5 464 900
5 464 900

Regnskap
2020
2 189 897
2 189 897

4 371 921

1 751 917

152 082

1 092 980

437 979

38 021

5 464 901

2 189 896

190 103

Finansiert slik:
Bruk av lån
Bruk av fond: Lån av ubundne kapitalfond
Bruk av fond: (skriv inn type fond)
Salg av anleggsmidler
Statstilskudd
Mva-kompensasjon
Gaver
Refusjon fra staten
Refusjon fra private
Annet:
Annet:
Sum inntekter

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
190 103
7 844 900
7 970 000
190 103
7 844 900
7 970 000

6 275 920
0
0
0
0
1 568 980
0
0
0
0
0
7 844 900

6 376 000

1 594 000

7 970 000

Avvik
125 100
125 100

-100 080
0
0
0
0
-25 020
0
0
0
0
0
-125 100
0

Rapportering og evaluering:
Fordelt over 3 kalenderår er prosjektet gjennomført. Oppdal kommunes IKT-infrastruktur er kraftig forbedret og sikkerheten er også kraftig
forbedret. Stabilitet og tilgjengelighet er merkbart bedre. Sikkerheten er også forbedret gjennom andre tiltak med blikk på hendelser i andre
virksomheter de siste 2-3 år. Nå blir det viktig og ha kontinuitet rundt dette.
Prosjektorganisering:
Prosjektstyring av Oppdal kommune, IKT-kontoret.

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:
Prosjektgjennomføring gjort av Oppdal kommune, Ikt-kontoret. Innleid konsulentbistand inngår i prosjektet.

Fremdrift:
Prosjektet tok noe lengre tid enn planlagt. Dette kan ha sin forklaring i at IKT-kontoret også har mange andre aktiviteter for å holde Ikt-driften
i gang.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Ny kontorlokaler økonomi, flytting

1172 Ansvar nr:

140

Prosjektets målsetning:
Økonomikontoret flyttet til 3. etasje i rådhuset (Statens Hus) slik at innvandrertjenesten kunne flytte inn på rådhuset.
Prosjektets måloppfyllelse:
Kostnadene er i hovedsak knyttet til anskaffelse av inventar og utstyr for å kunne ta i bruk lokalene. Det ble hensiktsmessige lokaler.

Utgifter pr. år:

2019 og eldre

Sum utgifter
Finansiert slik:
Bruk av lån
Bruk av fond: Lån av ubundne kapitalfond
Bruk av fond: (skriv inn type fond)
Salg av anleggsmidler
Statstilskudd
Mva-kompensasjon
Gaver
Refusjon fra staten
Refusjon fra private
Annet:
Annet:
Sum inntekter

Regnskap
2020
159 816
0
159 816

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
55 329
215 145
228 000
55 329
215 145
228 000

-172 116

-43 029

0

-215 145

0

0
0
-172 116
0
0
-43 029
0
0
0
0
0
-215 145

-182 000

-46 000

-228 000

Avvik
-12 855
-12 855

0
0
9 884
0
0
2 971
0
0
0
0
0
12 855
0

Rapportering og evaluering:

Prosjektorganisering:

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:

Fremdrift:

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

IKT infrastruktur 2021

Prosjektets målsetning:

Innføring av Office365 i Oppdal kommune

Prosjektets måloppfyllelse:

Dette er gjennomført og fungerer etter planen

Utgifter pr. år:

1174 Ansvar nr:

Regnskap
2020

2019 og eldre

2021

Totalt regnskap Totalt budsjett
0
1 805 242
1 805 242
1 800 000

Sum utgifter
Finansiert slik:
Bruk av lån
Bruk av fond: Lån av ubundne kapitalfond
Bruk av fond: (skriv inn type fond)
Salg av anleggsmidler
Statstilskudd
Mva-kompensasjon
Gaver
Refusjon fra staten
Refusjon fra private
Annet:
Annet:
Sum inntekter

1 444 194

361 048

0

185

0

1 805 242

1 444 194
0
0
0
0
361 048
0
0
0
0
0
1 805 242

1 440 000

360 000

1 800 000

Avvik
0
-5 242

4 194
0
0
0
0
1 048
0
0
0
0
0
5 242
0

Rapportering og evaluering:
Prosjektet er gjennomført etter plan og Office365 er innført i Oppdal kommune. Tilpasninger vil fortsatt foregå.

Prosjektorganisering:
Prosjektstyring av Oppdal kommune, IKT-kontoret.

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:
Prosjektgjennomføring gjort av Oppdal kommune, Ikt-kontoret. Interne ressurser utover IKT har vært involvert og innleid konsulentbistand
inngår i prosjektet.
Fremdrift:
Om man ser bort fra at tilpasninger fortsatt utføres og sannsynligvis alltid vil foregå er prosjektet er gjennomført innen planlagt tidrom med
noen små avvik.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:
Dette kan tilskrives prisøkninger fra budsjettering til gjennomføring.

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Diverse fosterkninger ledningsnett vann

6107 Ansvar nr:

614

Prosjektets målsetning:
Disse midlene skal brukes til akutte behov for forbedringer på ledningsnettet for vann.
Prosjektets måloppfyllelse:
100%

Utgifter pr. år:

Regnskap
2020

2019 og eldre

Sum utgifter
Finansiert slik:
Bruk av lån
Bruk av fond: Lån av ubundne kapitalfond
Bruk av fond: (skriv inn type fond)
Salg av anleggsmidler
Statstilskudd
Mva-kompensasjon
Gaver
Refusjon fra staten
Refusjon fra private
Annet:
Annet:
Sum inntekter

0

0

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
377 303
377 303
500 000
377 303
377 303
500 000

500 000

0

0

500 000

500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500 000

377 303

377 303

Avvik
-122 697
-122 697

122 697
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122 697
0

Rapportering og evaluering:
Disse midlene skal brukes til akutte behov for forbedringer på ledningsnettet for vann. I 2021 fikk vi akutt behov for å skifte ut vannkum i
Smivegen og Aunevegen samt utvidelse av ledningsnett i Bjørkmoen.

Prosjektorganisering:
Egenregi

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:
Egenregi

Fremdrift:
Ferdig.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Diverse fosterkninger ledningsnett avløp

6136 Ansvar nr:

617

Prosjektets målsetning:
Disse midlene skal brukes til akutte behov for forbedringer på ledningsnettet for avløp.
Prosjektets måloppfyllelse:
100%

Utgifter pr. år:

Regnskap
2020

2019 og eldre

Sum utgifter
Finansiert slik:
Bruk av lån
Bruk av fond: Lån av ubundne kapitalfond
Bruk av fond: (skriv inn type fond)
Salg av anleggsmidler
Statstilskudd
Mva-kompensasjon
Gaver
Refusjon fra staten
Refusjon fra private
Annet:
Annet:
Sum inntekter

0

0

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
894 852
894 852
800 000
894 852
894 852
800 000

800 000

0

0

800 000

800 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800 000

894 852

894 852

Avvik
94 852
94 852

-94 852
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-94 852
0

Rapportering og evaluering:
Disse midlene skal brukes til akutte behov for forbedringer på ledningsnettet for vann. I 2021 fikk vi akutt behov for å skifte ut
kommunaleledninger langs E6 ved Byggern samt utvidelse av ledningsnett i Bjørkmoen.

Prosjektorganisering:
Egenregi

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:
Egenregi

Fremdrift:
Ferdig.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Nyanlegg Driva boligfelt

6186 Ansvar nr:

614

Prosjektets målsetning:
Del av nyanlegg som belastes selvkostområdet.
Prosjektets måloppfyllelse:
100%

Utgifter pr. år:

Regnskap
2020

2019 og eldre

Sum utgifter

0

0

Finansiert slik:
Bruk av lån
Sum inntekter

0

0

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
500 010
500 010
500 000
500 010
500 010
500 000

-500 010
-500 010

-500 010
-500 010

-500 000
-500 000

Avvik
10
10

-10
-10
0

Rapportering og evaluering:
Denne delen av prosjektet er ferdig.

Prosjektorganisering:
Egenregi

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:
Egenregi

Fremdrift:
Ferdig.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:
Vanskelige grunnforhold(fjell).

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Tiltak myke trafikanter

6246 Ansvar nr:

610

Prosjektets målsetning:
Etablering av nye gatelys.
Prosjektets måloppfyllelse:
Det er etablert 13 nye gatelys: Rognvegen (4), Museumsvegen (4), Gorsetvegen (4) og Høgmovegen (1).

Utgifter pr. år:
Opparbeidelse
Sum utgifter

Regnskap
2020

2019 og eldre

Finansiert slik:
Bruk av lån
Bruk av fond: Lån av generelt kapitalfond
Mva-kompensasjon
Refusjon fra fylkeskommunen
Sum inntekter

0

0

0

0

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
606 550
606 550
588 000
606 550
606 550
588 000

-15 240
-270 000
-121 310
-200 000
-606 550

-15 240
-270 000
-121 310
-200 000
-606 550

-270 000
-118 000
-200 000
-588 000

Avvik
18 550
18 550

-15 240
0
-3 310
0
-18 550
0

Rapportering og evaluering:

Prosjektorganisering:

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:
Begrenset anbudskonkurranse.

Fremdrift:
Gjennomført i 2021.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Forsterkning Gamle Kongeveg 2021

6251 Ansvar nr:

610

Prosjektets målsetning:
Forsterke eksisterende grusveg.
Prosjektets måloppfyllelse:
Grusvegen ble forsterket fra Stenløkkvegen og 650 m mot nordøst.

Utgifter pr. år:
Opparbeidelse veg
Sum utgifter

Regnskap
2020

2019 og eldre

Finansiert slik:
Bruk av fond: Disposisjonsfondet
Mva-kompensasjon
Sum inntekter

0

0

0

0

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
750 000
750 000
774 000
750 000
750 000
774 000

-600 000
-150 000
-750 000

-600 000
-150 000
-750 000

-619 000
-155 000
-774 000

Avvik
-24 000
-24 000

19 000
5 000
24 000
0

Rapportering og evaluering:

Prosjektorganisering:
Egenregi.

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:
Begrenset anbudskonkurranse.

Fremdrift:
Gjennomført i 2021.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Sanering avløp Lønset

6259 Ansvar nr:

617

Prosjektets målsetning:
Måle var å minske innlekking av fremmedvann til spillvannsnettet. Dette ble gjordt ved å legge nye separate ledninger for spillvann og
overvann.
Prosjektets måloppfyllelse:
100%

Utgifter pr. år:

Regnskap
2020

2019 og eldre

Sum utgifter
Finansiert slik:
Bruk av lån
Bruk av fond: Lån av ubundne kapitalfond
Bruk av fond: (skriv inn type fond)
Salg av anleggsmidler
Statstilskudd
Mva-kompensasjon
Gaver
Refusjon fra staten
Refusjon fra private
Annet:
Annet:
Sum inntekter

0

0

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
834 503
834 503
730 000
834 503
834 503
730 000

-834 503

0

0

-834 503

-834 503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-834 503

-730 000

-730 000

Avvik
104 503
104 503

-104 503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-104 503
0

Rapportering og evaluering:
Prosjektet er ferdig. Vi fikk noen tillegg på grunn av vanskelige grunnforhold(fjell).

Prosjektorganisering:
Egenregi

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:
Egenregi

Fremdrift:
Ferdig.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:
Vanskelige grunnforhold(fjell).

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Oppgradering PLS, avløp

Prosjektets målsetning:

Bytte ut utdatert PLS (styringssystemet) på Oppdal sentrum renseanlegg.

6271 Ansvar nr:

617

Prosjektets måloppfyllelse:
100% - (med unntak av implementeringen, som vil skje medio februar 2022)

Utgifter pr. år:

Regnskap
2020

2019 og eldre

Sum utgifter
Finansiert slik:
Bruk av lån
Bruk av fond: Lån av ubundne kapitalfond
Bruk av fond: (skriv inn type fond)
Salg av anleggsmidler
Statstilskudd
Mva-kompensasjon
Gaver
Refusjon fra staten
Refusjon fra private
Annet:
Annet:
Sum inntekter

0

0

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
434 254
434 254
450 000
434 254
434 254
450 000

-434 254

0

0

-434 254

-434 254
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-434 254

-450 000

-450 000

Avvik
-15 746
-15 746

15 746
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 746
0

Rapportering og evaluering:
Prosjektet tok noe lengre tid enn først antatt, men den nye PLS'n ser ut til å fungere som tiltenkt.

Prosjektorganisering:
Leverandør har prosjektert og testet den nye PLS'n før motnering og implementering på Oppdal sentrum renseanlegg. Oppdragsgiver bestilte
produktet ferdig montert og igangsatt.

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:
Det er ikke utført konkurranse i dette prosjektet. Det er vurdert slik at det ikke lar seg gjøre å benytte andre firmas produkter til akkurat
denne funksjonen, med mindre man kjøper inn et helt nytt system for å styre renseanlegget. Det vurderes til at det ikke er økonomisk
forsvarlig å bytte styringssytemer for et så gammelt anlegg.
Fremdrift:
Den nye PLS'n er ferdig testet og ser ut til å fungere, men det gjenstår å sette den i drift på Oppdal sentrum Renseanlegg. Dette vil bli utført
14. februar.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Sanering vann Bjørndalsvegen

6272 Ansvar nr:

614

Prosjektets målsetning:
Sanere gamle vannledninger i Bjørndalsvegen og erstatte disse med nye vannledninger som skal vare i 100 år.
Prosjektets måloppfyllelse:
100%

Utgifter pr. år:

Regnskap
2020

2019 og eldre

Sum utgifter
Finansiert slik:
Bruk av lån
Bruk av fond: Lån av ubundne kapitalfond
Bruk av fond: (skriv inn type fond)
Salg av anleggsmidler
Statstilskudd
Mva-kompensasjon
Gaver
Refusjon fra staten
Refusjon fra private
Annet:
Annet:
Sum inntekter

0

0

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
476 456
476 456
560 000
476 456
476 456
560 000

-476 456

0

0

-476 456

-476 456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-476 456

-560 000

-560 000

Avvik
-83 544
-83 544

83 544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83 544
0

Rapportering og evaluering:
I dette prosjektet skiftet vi ut gamle vannledninger i Bjørndalsvegen og erstattet disse med ny vannledninger

Prosjektorganisering:
Egenregi

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:
Egenregi, totalentreprise.

Fremdrift:
Ferdig.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Sanering avløp Bjørndalsvegen

6273 Ansvar nr:

617

Prosjektets målsetning:
Sanere gamle avløpsledninger i Bjørndalsvegen og erstatte disse med nye avløpsledninger som skal vare i 100 år.
Prosjektets måloppfyllelse:
100%

Utgifter pr. år:

Regnskap
2020

2019 og eldre

Sum utgifter
Finansiert slik:
Bruk av lån
Bruk av fond: Lån av ubundne kapitalfond
Bruk av fond: (skriv inn type fond)
Salg av anleggsmidler
Statstilskudd
Mva-kompensasjon
Gaver
Refusjon fra staten
Refusjon fra private
Annet:
Annet:
Sum inntekter

0

0

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
737 348
737 348
840 000
737 348
737 348
840 000

-737 348

0

0

-737 348

-737 348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-737 348

-840 000

-840 000

Avvik
-102 652
-102 652

102 652
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102 652
0

Rapportering og evaluering:
I dette prosjektet skiftet vi ut gamle avløpsledninger i Bjørndalsvegen og erstattet disse med ny avløpsledninger

Prosjektorganisering:
Egenregi

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:
Egenregi, totalentreprise.

Fremdrift:
Ferdig.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Sanering av diverse AF-ledninger vann

6400 Ansvar nr:

614

Prosjektets målsetning:
Sanere gamle vannledninger i Bjerkevegen, Vinkelvegen og Røtveivegen og erstatte disse med nye vannledninger som skal vare i 100 år.
Prosjektets måloppfyllelse:
100%

Utgifter pr. år:

Regnskap
2020

2019 og eldre

Sum utgifter
Finansiert slik:
Bruk av lån
Bruk av fond: Lån av ubundne kapitalfond
Bruk av fond: (skriv inn type fond)
Salg av anleggsmidler
Statstilskudd
Mva-kompensasjon
Gaver
Refusjon fra staten
Refusjon fra private
Annet:
Annet:
Sum inntekter

0

0

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
610 436
610 436
730 000
610 436
610 436
730 000

-610 436

0

0

-610 436

-610 436
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-610 436

-730 000

-730 000

Avvik
-119 564
-119 564

119 564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119 564
0

Rapportering og evaluering:
I dette prosjektet skiftet vi ut gamle vannledninger i Bjerkevegen, Vinkelvegen og Røtveivegen og erstattet disse med nye vannledninger.

Prosjektorganisering:
Egenregi

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:
Egenregi, totalentreprise.

Fremdrift:
Ferdig.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Sanering av diverse AF-ledninger avløp

6401 Ansvar nr:

617

Prosjektets målsetning:
Sanere gamle avløpsledninger i Bjerkevegen, Vinkelvegen og Røtveivegen og erstatte disse med nye avløpsledninger som skal vare i 100 år.
Prosjektets måloppfyllelse:
100%

Utgifter pr. år:

Regnskap
2020

2019 og eldre

Sum utgifter
Finansiert slik:
Bruk av lån
Bruk av fond: Lån av ubundne kapitalfond
Bruk av fond: (skriv inn type fond)
Salg av anleggsmidler
Statstilskudd
Mva-kompensasjon
Gaver
Refusjon fra staten
Refusjon fra private
Annet:
Annet:
Sum inntekter

0

0

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
914 743
914 743
920 000
914 743
914 743
920 000

-914 743

0

0

-914 743

-914 743
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-914 743

-920 000

-920 000

Avvik
-5 257
-5 257

5 257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 257
0

Rapportering og evaluering:
I dette prosjektet skiftet vi ut gamle avløpsledninger i Bjerkevegen, Vinkelvegen og Røtveivegen og erstattet disse med nye avløpsledninger.

Prosjektorganisering:
Egenregi

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:
Egenregi, totalentreprise.

Fremdrift:
Ferdig.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Sanering vann Kantarellvegen

6402 Ansvar nr:

614

Prosjektets målsetning:
Sanere gamle vannledninger i Kantarellvegen og erstatte disse med nye vannledninger som skal vare i 100 år.
Prosjektets måloppfyllelse:
100%

Utgifter pr. år:

Regnskap
2020

2019 og eldre

Sum utgifter
Finansiert slik:
Bruk av lån
Bruk av fond: Lån av ubundne kapitalfond
Bruk av fond: (skriv inn type fond)
Salg av anleggsmidler
Statstilskudd
Mva-kompensasjon
Gaver
Refusjon fra staten
Refusjon fra private
Annet:
Annet:
Sum inntekter

0

0

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
632 809
632 809
595 000
632 809
632 809
595 000

-632 809

0

0

-632 809

-632 809
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-632 809

-595 000

-595 000

Avvik
37 809
37 809

-37 809
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-37 809
0

Rapportering og evaluering:
I dette prosjektet skiftet vi ut gamle vannledninger i Kantarellvegen og erstattet disse med nye vannledninger. Overforbruket skyldes at vi
gjorde mer av oppussingsarbeidet i 2021 som det er budsjettert for å gjennomføre i 2022.

Prosjektorganisering:
Egenregi

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:
Egenregi, totalentreprise.

Fremdrift:
Ferdig.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Sanering avløp Kantarellvegen

6403 Ansvar nr:

617

Prosjektets målsetning:
Sanere gamle avløpsledninger i Kantarellvegen og erstatte disse med nye avløpsledninger som skal vare i 100 år.
Prosjektets måloppfyllelse:
100%

Utgifter pr. år:

Regnskap
2020

2019 og eldre

Sum utgifter
Finansiert slik:
Bruk av lån
Bruk av fond: Lån av ubundne kapitalfond
Bruk av fond: (skriv inn type fond)
Salg av anleggsmidler
Statstilskudd
Mva-kompensasjon
Gaver
Refusjon fra staten
Refusjon fra private
Annet:
Annet:
Sum inntekter

0

0

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
858 879
858 879
890 000
858 879
858 879
890 000

-858 879

0

0

-858 879

-858 879
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-858 879

-890 000

-890 000

Avvik
-31 121
-31 121

31 121
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 121
0

Rapportering og evaluering:
I dette prosjektet skiftet vi ut gamle avløpsledninger i Kantarellvegen og erstattet disse med nye avløpsledninger.

Prosjektorganisering:
Egenregi

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:
Egenregi, totalentreprise.

Fremdrift:
Ferdig.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Parkering f_SPA8

6407 Ansvar nr:

612

Prosjektets målsetning:
I forbindelse med SIVAs etablering av parkeringsplasser ble det funnet forurensning i grunnen. Oppdal kommune som grunneier var ansvarlig
for å rydde opp i forurensningen.
Prosjektets måloppfyllelse:
Forurensede masser ble fjernet og deponert på godkjent plass.

Utgifter pr. år:
Arbeid med fjerning av forurensning
Sum utgifter

Regnskap
2020

2019 og eldre

Finansiert slik:
Bruk av fond: Infrastrukturfondet
Mva-kompensasjon
Sum inntekter

0

0

0

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
1 774 513
1 774 513
1 790 000
1 774 513
1 774 513
1 790 000

0

-1 419 610
-354 903
-1 774 513

-1 419 610
-354 903
-1 774 513

-1 430 000
-360 000
-1 790 000

Avvik
-15 487
-15 487

10 390
5 097
15 487
0

Rapportering og evaluering:
Det er tidligere lagt fram en sak: K-sak 21/77

Prosjektorganisering:

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:

Fremdrift:

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Oppgradering av brannsentraler helsesenter / Mellomvegen

6779 Ansvar nr:

671

Prosjektets målsetning:
Utskifting av samtlige branndetektorer ved Oppdal helsesenter, grunnet svekket følsomhet. Nødvendig for opprettholde tilfredstillende
brannsikkerhet.
Prosjektets måloppfyllelse:
Oppretthold av brannsikkerheten med kommunens største risikobygg

Utgifter pr. år:
Investeringer
Sum utgifter
Finansiert slik:
Bruk av lån
Bruk av fond: Lån av ubundne kapitalfond
Bruk av bundet fond
Salg av anleggsmidler
Statstilskudd
Mva-kompensasjon
Gaver
Refusjon fra staten
Refusjon fra private
Annet:
Annet:
Sum inntekter

Regnskap
2020

2019 og eldre
0

0

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
385 610
385 610
385 610
385 610
-

-218 346
-90 142

-77 122

0

0

-385 610

-218 346
0
-90 142
0
0
-77 122
0
0
0
0
0
-385 610

Avvik
385 610
385 610

-

-218 346
0
-90 142
0
0
-77 122
0
0
0
0
0
-385 610
0

Rapportering og evaluering:
Tiltaket var planlagt gjennomført i 2023, men utfra OHS spesielle risikoklasse ble det besluttet å fremskynde utskiftingen for hele bygget
samtidig.
Årsak for detektorskifte ved Oppdal Helsesenteret er dårlig følsomhet på eksisterende meldere. Dette fremkommer på årskontroll, hvor
verdier for følsomhet måles. De yngste detektorene der er ca. 20 år , og de eldste kan være 30 år. Detektorene der er etter hvert vanskelig og
skaffe og koster det dobbelte av det de nye koster. Det er nå også på trappene med et krav om levetid på detektorer. Leverandørene sier at
det kan dreie seg om ca. 10 år.
I 2020 ble brannsentralene ved OHS byttet ut, og dårlig følsomhet hos detektor ble mer tydelig.
Hovedargumentet er som nevnt at følsomheten begynner å bli dårlig og dette medfører økt sikkerhetsrisiko. Siste år har det vært en del
uønskede alarmer med tilhørende utrykningskostnader som skyldes de gamle detektorene.
Utgiftene i 2021 dekkes av bevilgningen gitt på prosjekt 6816 under ansvar 676 (Utleieboliger).
Prosjektorganisering:

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:

Fremdrift:
Utført utskifting av detektorer
Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:
Utskifting var planlagt gjennomført 2023. Fremskyndet grunnet risiko for redusert brannsikkerhet. Finansiert med omdisponereing av
bevilgning til oppgradering og utskiftinger boliger prosjekt nr. 6816.

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Ungdomsskole rehab nedløp og gradrenner

6809 Ansvar nr:

671

Prosjektets målsetning:
Utbedring av gradrenner for å unngå oppstuving av is i rennene
Prosjektets måloppfyllelse:
Ungå skade på gradrenne, taktekk og takrenner med påfølgende følgeskade.

Utgifter pr. år:

2019 og eldre

Sum utgifter
Finansiert slik:
Bruk av lån
Bruk av fond: Lån av ubundne kapitalfond
Bruk av bundne fond
Salg av anleggsmidler
Statstilskudd
Mva-kompensasjon
Gaver
Refusjon fra staten
Refusjon fra private
Annet:
Annet:
Sum inntekter

Regnskap
2020
216 183
0
216 183

0

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
126 608
342 791
570 000
126 608
342 791
570 000

-172 946

0
-101 287

-43 237

-25 321

-216 183

-126 608

0
-172 946
-101 287
0
0
-68 558
0
0
0
0
0
-342 791

-456 000

-114 000

-570 000

Avvik
-227 209
-227 209

0
283 054
-101 287
0
0
45 442
0
0
0
0
0
227 209
0

Rapportering og evaluering:
Prosjektet gjennomført og fungere etter hensikt

Prosjektorganisering:
Egen styring. Innleid utførelse.

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:
Egenstyring.

Fremdrift:
Prosjekte er gjennomført

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Sanering av asbest formålsbygg

6819 Ansvar nr:

671

Prosjektets målsetning:
Kartlegging av asbest i kommunens bygninger gjennomført 2019. Utvalgte risikoforekomster ved Drivdale skole ble sanert 2020 og 2021.
Prosjektets måloppfyllelse:
Kartlegging viste at fyrrom ved Drivdalen skole hadde risiko med anbefalt sanering av forekomsten.

Utgifter pr. år:
Investeringsutgift
Sum utgifter
Finansiert slik:
Bruk av lån
Bruk av fond: Lån av ubundne kapitalfond
Bruk av fond: (skriv inn type fond)
Salg av anleggsmidler
Statstilskudd
Mva-kompensasjon
Gaver
Refusjon fra staten
Refusjon fra private
Annet:
Annet:
Sum inntekter

Regnskap
2020

2019 og eldre

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
228 292
228 292
187 000
228 292
228 292
187 000

0

-182 634

-45 658

0

0

-228 292

0
-182 634
0
0
0
-45 658
0
0
0
0
0
-228 292

-150 000

-37 000

-187 000

Avvik
41 292
41 292

0
-32 634
0
0
0
-8 658
0
0
0
0
0
-41 292
0

Rapportering og evaluering:
Asbest med høg risiko fjernet

Prosjektorganisering:
Egen styring. Innleid utførelse.

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:
Egenstyring. Ekstern anbudskonkurranse.

Fremdrift:
Prosjekte er gjennomført.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:
Re-isolering av varmerør medførte noe mer arbeid enn forutsett.

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Ombygging sokkel Dagsenter (Huset)

Prosjektets målsetning:

Ekstra/nytt kontor voksenpsykatri

6822 Ansvar nr:

671

Prosjektets måloppfyllelse:

Utgifter pr. år:

Regnskap
2020

2019 og eldre

Sum utgifter

0

Finansiert slik:
Bruk av lån
Bruk av fond: Lån av ubundne kapitalfond
Bruk av fond: (Enhetes disposisjons fond - Hanna Westmann)
Salg av anleggsmidler
Statstilskudd
Mva-kompensasjon
Gaver
Refusjon fra staten
Refusjon fra private
Annet:
Annet:
Sum inntekter
0

0

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
178 491
178 491
179 000
178 491
178 491
179 000

-142 793

-35 698

0

-178 491

0
0
-142 793
0
0
-35 698
0
0
0
0
0
-178 491

-143 000

-36 000

-179 000

Avvik
-509
-509

0
0
207
0
0
302
0
0
0
0
0
509
0

Rapportering og evaluering:

Prosjektorganisering:

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:

Fremdrift:

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Ombygging Statens hus - bytte av areal mellom tannklinikk og Nav

6823 Ansvar nr:

671

Prosjektets målsetning:
Tannklinikk har fått utvidet leieareal på bekosning av redusert areal NAV.
Prosjektets måloppfyllelse:
Vinn Vinn for begge leietakere

Utgifter pr. år:
Investeringsutgift
Sum utgifter

Regnskap
2020

2019 og eldre

Finansiert slik:
Bruk av lån
Bruk av fond: Lån av ubundne kapitalfond
Bruk av fond: (skriv inn type fond)
Salg av anleggsmidler
Statstilskudd
Mva-kompensasjon
Gaver
Refusjon fra fylkeskommune
Refusjon fra private
Annet:
Annet:
Sum inntekter

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
238 921
238 921
250 000
238 921
238 921
250 000

0

-238 921

0

0

-238 921

0
0
0
0
0
0
0
-238 921
0
0
0
-238 921

-250 000

-250 000

Avvik
-11 079
-11 079

0
0
0
0
0
0
0
11 079
0
0
0
11 079
0

Rapportering og evaluering:

Prosjektorganisering:
Egen styring. Innleid utførelse.

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:
Egenstyring. Egen tilbudskonkurranse.

Fremdrift:
Prosjekte er gjennomført.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:

SLUTTRAPPORT

Prosjektnr.

Prosjektnavn:

Utvikling kommunal grunn Vangslia - etablering av ledningsanlegg overvann

8269 Ansvar nr:

665

Prosjektets målsetning:
Selge del av kommunens eiendom 271/8 slik at denne blir utvikling til fritidsformål i tråd med forutsetninger i arealplan - samt etablere
overvannsanlegg.
Prosjektets måloppfyllelse:

Fullført i tråd med målsetting

Utgifter pr. år:

Regnskap
2020

2019 og eldre

Sum utgifter
Finansiert slik:
Bruk av lån
Bruk av fond: Lån av ubundne kapitalfond
Bruk av fond: (skriv inn type fond)
Salg av anleggsmidler
Statstilskudd
Mva-kompensasjon
Gaver
Refusjon fra staten
Refusjon fra private
Annet: Salg av tomt del av 271/8
Annet: Avsetning til generelt kapitalfond
Sum inntekter

0

0

2021
Totalt regnskap Totalt budsjett
817 316
817 316
1 092 000
817 316
817 316
1 092 000

-21 246

0

0

-3 092 160
2 296 090
-817 316

Avvik
-274 684
-274 684

0

0

0
0
0
-21 246
0
0
0
-3 092 160
2 296 090
-817 316

0
0
0
-21 246
0
0
0
-160
296 090
274 684

-3 092 000
2 000 000
-1 092 000

0
Rapportering og evaluering:
Prosjektet inneholdt i utgangspunktet kun et salg av del av kommunens eiendom gnr. 271 bnr. 8. Etter at eiendommen var solgt ble det under
opparbeidelse av VA anlegg oppdaget en kommunal overvannsledning som krysset utbyggingsområdet. For å vurdere vikitgheten av
ledningen ble det fra kommunens side bestilt en overvannsvurdering i området. denne konkluderte med at ledningen ikke kunne kuttes ut
men at overvannssystemet i området måtte oppgraderes. På grunn av svært kort tid til igangsetting av heisanleggene og vinteren, samt at det
ble vurdert som stor risiko å ikke ha overvannsanlegget klart før vårflom, ble det gjort en direkteanskaffelse for gjennomføring av anlegget.
Dette forholdet ble rapportert som del av tertalrapport 2, 2021. Kostnadene er finansiert gjennom tomtesalget med en inntekt på kr 3092160,.
Prosjektorganisering:
Tekniske tjenester prosjektledelse/byggeledelse

Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entrepriseform:
Direkteanskaffelse.

Fremdrift:
Ferdigstillelse innen søproduksjon starter i Vangslia 2021, ca november.

Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett:
Kostnader lavere enn først antatt.
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Utredning -utvikling av et fullverdig distriktsmedisinsk senter i Oppdal
Vedlegg
1 Utredning av distriktshelsesenter i Oppdal

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Oppdal kommunestyre vedtok i sak 21/64 om Utvikling av Oppdal distriktsmedisinske senter:
1.
Oppdal kommune overtar eierskapet i dagens ODMS AS. Vi ber kommunedirektøren
komme tilbake med alternativer til organisering i kommunen.
2.
Oppdal kommunestyre ønsker å utvikle et fullverdig distriktsmedisinsk senter (DMS) i
Oppdal i dagens ODMS AS-lokaler i tråd med Handlingsplan 2021-2024, og videre deler av
punktene i Kommunedirektørens tilrådning i sak PS 20/96 som ble trukket fra behandling i
formannskapet 10.11.20
a) Det skal etableres et prosjekt for å utrede hvordan Oppdal Distriktsmedisinske senter (ODMS)
skal bli et godt utviklet distriktsmedisinsk senter der følgende utfordringer er sentrale i
prosjektet:





Pasientforløp
Tilgjengelighet
Brukertilfredshet
Fleksibilitet knyttet til å dekke behov for et større omland og fritidsbeboere

b) Det skal:
 Gjøres analyse av hvilke helsetjenester som gir innbyggere i Oppdal en gevinst jfr
 beskrevne mål for samlokalisering i et DMS.
 Avklares med Helse Midt-Norge RHF/StOlavs Hospital HF om hvordan rekruttering av
avtalespesialister skal foregå og i hvilken grad Oppdal kommune kan bidra i dette arbeidet.
 Undersøkes hvilket mulighetsrom samarbeidsavtalen som er inngått mellom NTNU og
Oppdal kommune 1.3.20 gir.
På bakgrunn av saksfremstilling i kommunestyret (utvalgssak 21/117) den 18.11.21 fattet
kommunestyre følgende vedtak:

«Kommunedirektøren nedsetter en arbeidsgruppe som ledes av rådgiver helse og omsorg. Gruppa gir
en ny oppdatering på status og fremdrift i arbeidet med senteret i forbindelse med
Handlingsplanarbeidet. Leder i utvalg for helse og oppvekst inngår i arbeidsgruppen»
Kommunedirektøren nedsatte en arbeidsgruppe bestående av:
Enhetsleder hjemmetjenesten
Lill Wangberg
Enhetsleder helse og familie
Hanna Westman
Fagleder folkehelse
Vigdis Thun
Ansatte representant
Elin Tørset
Utvalgsleder Helse og oppvekst
Else Morken
Arbeidsgruppa har i all hovedsak sett på alternative tjenesteområder som er aktuelle for en
samlokalisering. Det er i utredningen lagt vekt på hvilke tjenester som vil ha en synergi med å være
samlokalisert ved at de øker kvalitet i tjenestetilbud til de som har behov for sammensatte tjenester, at
tjenestene letter tilgjengelighet for aktuelle brukergrupper og styrker samarbeid og samhandling på
tvers av tjenesteområder.
Arbeidsgruppa har ikke tatt stilling til eventuelle bygningsmessige kostnader i prosjektet. Det vurderes
som hensiktsmessig å avklare hvilke tjenester man ønsker å samlokalisere før man iverksetter
skisseprosjekt og forprosjekt for bygningsmessige tilpasninger. Arbeidsgruppa har gjort vurderinger av
behov og har anbefalinger om videre arbeid.
Bakgrunn for valg av tjenesteområder som arbeidsgruppa mener å være aktuelle, er i tråd med
nasjonale føringer gjennom Nasjonal helse og sykehusplan, dialogmøter med Helse- Midt om
muligheter og utfordringer knyttet til ordningen med avtalespesialister, vurdering av særskilte
utfordringer som er viktig å forebygge i Oppdal med bakgrunn i Oppdal sin folkehelseprofil.
Arbeidet har hatt fokus på helsetjenester i et folkehelseperspektiv der forebygging er viktig for å
reparere mindre. Det er videre vektlagt at tjenester skal tilrettelegges lokalt for de som trenger det
mest.
Folkehelsevurdering
De foreslåtte tiltakene vurderes å ha en stor folkehelsegevinst.
 Gjennom lærings- og mestringstilbud vil pasientforløpet tilpasses den enkelte sine ressurser
og mulighet for egenmestring.


Ved å samlokalisere tjenester som retter seg mot hele familien i et senter vil man kunne
oppleve en lavere terskel for å motta hjelp fra flere.



En samlokalisering av ulike tjenestetilbud vil sikre gode pasientforløp der pasienter med
oppfølgingsbehov vil kunne motta både lokale tjenestetilbud r samt spesialisthelsetjenester.



Ved en samlokalisering med legetjeneste samt lærings- og mestringstilbud vil man kunne ha
en mer helhetlig tilnærming i pasienttilbud. Det forventes at et tilbud om sykepleierdrevet
poliklinikk vil avlaste fastleger i deres oppfølgingsarbeid.

Vurdering
Med bakgrunn i analysen anbefaler arbeidsgruppa at det opprettes et helse- og oppvekstsenter i
dagens ODMS. For å utvikle et helse- og oppvekstsenter i Oppdal er det ønskelig å samle tjenester
som:
1. Helse og oppvekstsenter:
Helsestasjon/skolehelsetjeneste – Jordmortjeneste – Barneverntjeneste - Pedagogisk Psykologisk
Tjeneste (PPT) - Psykisk helse- og rusarbeid - Medisinsk rehabilitering - Friskliv og mestring

2. Sykepleierdrevet poliklinikk med:
Diabetessykepleier – Kreftsykepleier – Demenssykepleier – Sårsykepleier - Avtalespesialister fra
Helse-Midt
En samlokalisering av tjenester i et helse- og oppvekstsenter vil gi en god synergi for spesielt sårbare
barn, unge og deres familier.
En samlokalisering av spesialsykepleiere i en poliklinikk i legesenteret vil øke kvalitet og tilgjengelighet
for brukere med behov for god samhandling mellom kommunehelsetjenester, legetjenester og
spesialisthelsetjenester. En kommunal sykepleiedrevet poliklinikk vil gjøre Oppdal mer attraktive for
avtalespesialister – det blir lettere å rekruttere legespesialister til Oppdal.
En sykepleierdrevet poliklinikk vurderes hensiktsmessig å lokalisere i samme bygg som legene.
Bakgrunnen er at pasienter med behov for tett samhandling mellom sykepleier, lege og legespesialist
har 1 dør inn til tjenesten.
For å kunne realisere en samlokalisering av tjenestene i et Helse- og oppvekstsenter vil dagens
tilgjengelige lokaler være for små. Det vil være behov for å bygge ut for å få til en samlokalisering av
alle tjenestene. Det er i dag flere leietakere med ulik leielengde i bygget. Det vil derfor være behov for
en gradvis samlokalisering. Det er ønskelig med en flytting av psykisk helse- og rusarbeid når det er
ledige og egnede lokaler i dagens ODMS.
For å kunne realisere en samlokalisering som beskrevet anbefales det at det opprettes en
arbeidsgruppe for oppstart av et forprosjekt til utvikling av senteret – et forprosjekt for bygningsmessig
planlegging og et for utvikling av senterets innhold. Det er viktig med en tett dialog med Helse- Midt
videre for å kunne utvikle en sykepleierdrevet poliklinikk med tilknytning til avtalespesialister.

Saksprotokoll i Utvalg for helse og oppvekst - 10.05.2022

Behandling
Forslag til tillegg fra utvalg for helse og oppvekst:
f) Oppdal kommune undersøker med St. Olavs mulighet for en utvidelse av røntgentilbudet.

Innstilling
Tilleggsforslag fra utvalget ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens tilråding med vedtatt tillegg ble enstemmig tiltrådt.
Innstillingen blir som følger:
Kommunestyret tar utredningen til orientering.
Kommunedirektøren nedsetter en bred faglig sammensatt arbeidsgruppe for gjennomføring av
følgende tiltak:
a) Gjennomføre forprosjekt med en kostnadskartlegging for etablering av sykepleierdrevet
poliklinikk i legekontorene sin sokkeletasje.
b) Gjennomføre forprosjekt for utvidelse av bygningen i dagen ODMS.
c) Oppdal kommune søker om “Såkornmidler” fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin til
utarbeiding av forprosjektet med kr. 200 000.

d) Det fremmes forslag til NTNU om etablering av forskningsprosjekt knyttet til innovasjon i
utvikling av helsetjeneste i distriktet. Det kan være flere aktuelle problemstillinger knyttet til:
o
o
o

Barn og unges psykiske helse – redusert behov for innleggelser og transport.
Sykepleierdrevet poliklinikk – flere avtalespesialister, færre innleggelser, mer
bærekraftig med redusert transportbehov.
Hvilke mereffekter gir samlokalisering av tjenester.

e) Oppdal kommune viderefører dialogen med Helse-Midt om utvikling av en sykepleierdrevet
poliklinikk gjennom jevnlige møter.
f) Oppdal kommune undersøker med St. Olavs mulighet for en utvidelse av røntgentilbudet.

Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret tar utredningen til orientering.
Kommunedirektøren nedsetter en bred faglig sammensatt arbeidsgruppe for gjennomføring av
følgende tiltak:
a) Gjennomføre forprosjekt med en kostnadskartlegging for etablering av sykepleierdrevet
poliklinikk i legekontorene sin sokkeletasje.
b) Gjennomføre forprosjekt for utvidelse av bygningen i dagen ODMS
c) Oppdal kommune søker om “Såkornmidler” fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin til
utarbeiding av forprosjektet med kr.200 000.
d) Det fremmes forslag til NTNU om etablering av forskningsprosjekt knyttet til innovasjon i
utvikling av helsetjeneste i distriktet. Det kan være flere aktuelle problemstillinger knyttet til:
o
o
o

Barn og unges psykiske helse – redusert behov for innleggelser og transport
Sykepleierdrevet poliklinikk – flere avtalespesialister, færre innleggelser, mer
bærekraftig med redusert transportbehov
Hvilke mereffekter gir samlokalisering av tjenester

e) Oppdal kommune viderefører dialogen med Helse-Midt om utvikling av en sykepleierdrevet
poliklinikk gjennom jevnlige møter.

Utvikling av et fullverdig
distriktsmedisinsk senter
i Oppdal
1 dør inn - en utredning om et helhetlig helse- og oppvekstsenter
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1. Bakgrunn
Oppdal kommunestyre ønsker å utvikle et fullverdig distriktsmedisinsk senter (DMS) i
Oppdal i dagens ODMS sine lokaler i tråd med Handlingsplan 2021-2024,
a) Det skal etableres et prosjekt for å utrede hvordan Oppdal Distriktsmedisinske senter
(ODMS) skal bli et godt utviklet distriktsmedisinsk senter der følgende utfordringer er
sentrale i prosjektet:
• Pasientforløp
• Tilgjengelighet
• Brukertilfredshet
• Fleksibilitet knyttet til å dekke behov for et større omland og fritidsbeboere
b) Det skal:
Gjøres analyse av hvilke helsetjenester som gir innbyggere i Oppdal en gevinst jfr beskrevne
mål for samlokalisering i et DMS.
Avklares med Helse Midt-Norge RHF/St Olavs Hospital HF om hvordan rekruttering av
avtalespesialister skal foregå og i hvilken grad Oppdal kommune kan bidra i dette arbeidet.
Undersøkes hvilket mulighetsrom samarbeidsavtalen som er inngått mellom NTNU og
Oppdal kommune 1.3.20 gir.
Kommunedirektøren har nedsatt en arbeidsgruppe for arbeidet som består av:
Enhetsleder Hjemmetjenesten, Lill Wangberg
Enhetsleder Helse og familie, Hanna Westman
Fagleder folkehelse, Vigdis Thun
Ansattrepresentant, Elin Tørset
Utvalgsleder for Helse og oppvekst, Else Morken
Rådgiver helse og omsorg, Frøydis Lindstrøm har ledet arbeidet.
Arbeidsgruppa har i all hovedsak sett på alternative tjenesteområder som er aktuelle for en
samlokalisering. Det er i utredningen lagt vekt på hvilke tjenester som vil ha en synergi med
å være samlokalisert ved at de øker kvalitet i tjenestetilbud til de som har behov for
sammensatte tjenester, at tjenestene letter tilgjengelighet for aktuelle brukergrupper og
styrker samarbeid og samhandling på tvers av tjenesteområder.
Arbeidsgruppa har ikke tatt stilling til eventuelle bygningsmessige kostnader i prosjektet.
Det vurderes som hensiktsmessig å avklare hvilke tjenester man ønsker å samlokalisere før
man iverksetter skisseprosjekt og forprosjekt for bygningsmessige tilpasninger.
Arbeidsgruppa har gjort vurderinger av behov og har anbefalinger om videre arbeid.
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Det er gjennomført følgende arbeid knyttet til utredningen hva gjelder avklaring med
Helse-Midt og samarbeid med NTNU:
Temamøte med Helse-Midt 19.10.21
Dialogmøte med Helse-Midt, psykisk helse- og rusarbeid og legene 17.11.2021
Dialogmøter mellom Helse-Midt, og hjemmetjenesten 03.02.22 og 17.2.22
Idèmyldringsseminar med tema distrikts helsesenter der følgende var innledere:
• Senter for distriktsmedisin v/Anette Fosse
• NTNU-folkehelse v/ Monica Lillefjell
Med bakgrunn i en samlet vurdering har arbeidsgruppa valgt å se nærmere på følgende
tjenester:
• Sykepleiepoliklinikk
• Lærings- og mestringstilbud
• Familiebaserte tilbud
Bakgrunn for valg av tjenesteområder som vi mener å være aktuelle er knyttet til nasjonale
føringer gjennom Nasjonal helse og sykehusplan, dialogmøter med Helse- Midt om
muligheter og utfordringer knyttet til ordningen med avtalespesialister, vurdering av
særskilte utfordringer som er viktig å forebygge i Oppdal med bakgrunn i Oppdal sin
folkehelseprofil. Det har vært et ønske å knytte arbeidet til helsetjenester i et
folkehelseperspektiv der forebygging er viktig for å reparere mindre. Det er videre vektlagt
at tjenester skal tilrettelegges lokalt for de som trenger det mest.

2. Arbeidsgrupper
Det er etablert 2 arbeidsgrupper som arbeider med utredning innenfor hvert sitt område.
• Arbeidsgruppe 1 – Sykepleiepoliklinikk
• Arbeidsgruppe 2 – Samlokalisering av tjenester i enhet Helse og familie
Det er videre gjort vurderinger av hvilke tjenestetilbud vi ønsker å etablere i et samlokalisert
senter – i distriktet – i sentrum av Oppdal.

3. Status i dagens ODMS
Oppdal distriktsmedisinske senter består i dag av helsestasjon og skolehelsetjeneste
inkludert jordmortjeneste, avtalespesialister, private helsetjenester og Driv HMS.
I Vekst sine lokaler er det i dag 4 kontorer, kantine og møterom.
I dagens legesenter er en sokkeletasje som er uinnredet. Denne gir mulighet for 4
kontorlokaler.
DRIV HMS leier i dag 5 kontorer, Helse-Midt og private helseaktører leier til sammen 7
kontorer. I tillegg er det kontorer til helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmor. Det er til
sammen 24 kontorer i dagens ODMS.
De ulike leietakerne har ulik varighet for leie av lokalene.
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Oversikt over leietakere i ODMS 25.august 2021
Oppdal Treningssenter
Line Kvannli Øyelege
Driv HMS
Frank Erik Lien
Oppdal kommune , Helse og Familie
Andreas Welander
Bybroen Hørselhjelp v/Rikard Sørensen
Mikael Gjelland Øre/nese/hals
Auna Legesenter
Oppdal legesenter
Helse Midt-Norge RHF Ambulansestasjon

4.

Når går avtalen ut?
22.02.2022 - forlenges 1 år
01.04.2022 - forlenges 1 år
01.01.2024
01.09.2025
09.12.2025
01.01.2026
01.03.2026
01.03.2026
15.03.2030
15.03.2030
31.12.2044

Samlokaliserte tjenestetilbud – Analyse

Oppdal kommunestyre vedtok i sak 21/117 om utredning av et fullverdig distriktsmedisinsk
senter i Oppdal at: “Det skal gjøres en analyse av hvilke helsetjenester som gir innbyggere i
Oppdal en gevinst jfr beskrevne mål for samlokalisering i ODMS”.
Arbeidsgruppa har tatt utgangspunkt i tilbud Oppdal kommune skal gi til innbyggere som
har størst behov for samlokaliserte tjenester for å:
•
•
•
•

sikre gode pasientforløp
være lett tilgjengelig
skape god brukertilfredshet
dekke et behov for helsetjenester for et større omland og fritidsbeboere.

Arbeidsgruppa har gjennom sin analyse kommet til at det er 2 temaer som i stor grad
påvirker folks helse og som vil øke tilgjengelighet til tjenestetilbud i Oppdal. Dette er et
lærings- og mestringstilbud og familiebaserte tjenester. I tillegg foreslås det 1 konkret tiltak
for å styrke det medisinske tilbud i distriktet.

4.1

Læring- og mestringstilbud

Livsmestring kan defineres som «å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som
hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige
hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte, samt å skape en trygghet og tro
på egne evner til å mestre også i fremtiden» I et folkehelseperspektiv er livsmestring en
viktig forutsetning for å leve et godt liv. God helse kan betegnes som en tilstand av
fullkommen fysisk, psykisk og sosialt velvære – ikke bare fravær av sykdom eller svakhet –
det er mange forhold som påvirker helsen vår.
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Formålet med lærings- og mestringstilbud er at pasienter, brukere og pårørende skal:
få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere sykdom og helseforandringer
forebygge eller hindre utvikling av sykdom og funksjonsnedsettelse.
Lærings- og mestringstilbud er viktige elementer i forløp for barn, unge og voksne med
kroniske sykdommer og nedsatt funksjonsevne. Tilbud bør også innrettes slik at det
inkluderer familie og øvrige nærpersoner. Læring og mestring er sentralt innen habilitering
og rehabilitering og bør sikres en tydelig faglig og organisatorisk forankring og tilhørighet til
dette tverrfaglige tjenesteområdet både i helseforetak og kommuner.
Etablering av lærings- og mestringstilbud i kommunen vil være mulig ved en samlokalisering
av tjenester som samhandler overfor brukere med behov for sammensatte tjenester.
Oppdal kommune vil gjennom etablering av lærings- og mestringstilbud i et samlokalisert
senter, kunne legge til rette for større grad av samhandling mellom tjenesteområder som
har noen fellestrekk: de vil gjennom råd, veiledning, læring, trening og behandling kunne gi
et helhetlig helsetilbud til sårbare grupper.
Pasientforløp
Gjennom lærings- og mestringstilbud vil pasientforløpet tilpasses den enkelte sine ressurser
og mulighet for egenmestring.
Tilgjengelighet
Tilgjengelighet til tilbudet vil øke ved at flere tjenestetilbud for målgruppa er inn samme
dør.
Brukertilfredshet
Brukertilfreds står ofte i sammenheng med at tilbudet oppleves som lavterskel og lett
tilgjengelig.
Fleksibilitet knyttet til å dekke behov for et større omland og fritidsbeboere
Tjenestetilbudet vil være fleksibelt både for kommunens innbyggere, men også
brukere/pasienter fra et større omland vil kunne nyttiggjøre seg av flere tjenestetilbud.

4.2

Familiebaserte tjenester

Familiens hus er en samhandlingsmodell som skal legge til rette for at barn, unge og deres
familier skal møte et lett tilgjengelig og helhetlig tilbud.
De tjenestene som ofte inngår i et Familiens hus er:
• Helsestasjon, inkludert svangerskapsomsorg,
• Forebyggende barneverntjeneste
• Pedagogisk-psykologisk tjeneste
I tillegg ønsker vi å ha fokus på medisinsk rehabilitering samt psykisk helse- og rusarbeid sin
rolle i familiebaserte tjenester.
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Fagpersonell fra ulike tjenester jobber i tverrfaglige og fleksible team som legger til rette for
helhetlige tiltakskjeder basert på brukernes behov. Familiens hus har en sterk folkehelse- og
nærmiljøforankring hvor overordnet målsetting er å fremme trivsel og god helseutvikling,
samt forebygge utviklings- og helserelaterte problemer, hos barn, unge og deres foreldre.
Norske kommuner har utviklet og etablert flere ulike kommunale familiesentermodeller.
Oppdal kommune drifter i dag et Familiesenter i helsestasjonens lokaler noen timer en dag i
uken. Dette er et tverrfaglig tilbud til familier der helsestasjonen, barneverntjenesten, PPT,
psykisk helse- og rusarbeid og medisinsk rehabilitering gir råd og veiledning til familier.
Tilbudet er et lavterskeltilbud.
Oppdal kommune har ikke ønske om å etablere et Familiens hus som eget senter. Men det
vurderes som aktuelt å etablere familiebaserte tjenester som bygger på Familiens hus sine
verdier.
Behandlingsforløp
Gode tjenester eller “tidlig-inn”- tiltak avhenger ofte av tverrfaglighet og god samhandling
mellom flere aktører, tjenestemottaker og deres pårørende.
Tilgjengelighet
Ved å samlokalisere tjenester som retter seg mot hele familien i et senter vil man kunne
oppleve en lavere terskel for å motta hjelp fra flere.
Brukertilfredshet
Tiltaket er ment å appellere til brukertilfredshet ved økt tilgjengelighet og god samhandling
mellom flere hjelpetjenester.
Fleksibilitet knyttet til å dekke behov for et større omland og fritidsbeboere
Tiltaket vurderes å henvende seg primært til Oppdal kommune sine innbyggere.

5. Sykepleierdrevet poliklinikk
Bakgrunnen for å etablere sykepleierdrevet poliklinikk er å kunne gi gode tjenester til
personer med helseutfordringer og oppfølgingsbehov. Fellestrekk ved helseutfordringer
som sårbehandling, kreft, diabetes og demens, er at de trenger medisinsk oppfølging,
helseutfordringene kan ofte henge sammen og pasienter har behov for koordinerte
tjenester der fastlege, legespesialist og sykepleier må samhandle tett.
Oppdal kommune har i dag deltidsstillinger for sykepleiere med spesialistkompetanse innen
demens, diabetes og kreft. Disse er etablert i ulike enheter og har ikke noe fellesskap
knyttet til sitt arbeid i dag. Det er ønskelig å samlokalisere de sykepleiespesialistene vi har i
felles lokale. Der vil vi tilby våre innbyggere et lavterskeltilbud og oppfølging knyttet til
diabetes, kreft og demens. Det vil være mulig å utvide en slik poliklinikk med flere
spesialsykepleiere etter behovsvurdering. Dersom Oppdal kommune i samarbeid med
Helse-Midt lykkes med å etablere en sykepleierdrevet poliklinikk for hud/sårbehandling, vil
det være mulig å samlokalisere denne med den kommunalt drevne poliklinikken.
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Helse-Midt har ansvar for ordningen med avtalespesialister. I dag har Oppdal kommune kun
3 avtalespesialister: øyelege, øre/nese/hals og gynekologi. Det har vært en betydelig
reduksjon i antall avtalehjemler de siste år og Helse-Midt har utfordringer med å rekruttere
avtalespesialister til distriktene.
Det er gjennomført dialogmøter med Helse-Midt høsten 21 og frem til i dag. Samtalene har
vært knyttet til hvordan vi i fellesskap kan etablere viktige helsetjenester i distriktet som
erstatning og supplement til dagens avtalespesialist-ordning. Helse-Midt har i dag opprettet
sykepleierdrevne poliklinikker både på Røros og i Kristiansund. Det er ytret ønske og vilje fra
Helse-Midt å etablere poliklinikk også på Oppdal. Oppdal kommune vil da bistå med utleie
av lokaler og rekruttering av sykepleiere med spesialkompetanse. I første omgang forsøkes
det å rekruttere hudlege der en ordning som nevnt kan være aktuelt. Helse-Midt har videre
lansert tanker om etablering av øye-screening av pasienter med diabetes. Dette er også
aktuelt som sykepleierdrevet. Ved etablering av sykepleierdrevet poliklinikk vil det
økonomiske driftsansvar og opplæring dekkes av Helse-Midt.

Tiltak:
Tiltaket vil medføre økte utgifter til kontordrift.
Det er mulig å etablere en poliklinikk i legenes hus ved å innrede sokkel-etasje med
kontorer. Kostnader for etablering av kontorer anslås til kr.30 000 pr m2.
Alternativt vil det være mulig å etablere denne tjenesten i kontorene til Vekst.
Pasientforløp
Tiltaket vil sikre gode pasientforløp der pasienter med oppfølgingsbehov vil kunne motta
både lokale tjenestetilbud fra spesialsykepleier samt spesialisthelsetjenester fra Helse-Midt.
Ved en samlokalisering med legetjeneste samt lærings- og mestringstilbud vil man kunne ha
en mer helhetlig tilnærming i pasienttilbudet. Det forventes at et tilbud om sykepleierdrevet
poliklinikk vil avlaste fastleger i deres oppfølgingsarbeid.
Tilgjengelighet
Tilbudet vil øke tilgjengelighet ved at de samlede helsetjenestene knyttet til sykepleiedrevet
poliklinikk er samlokaliserte og at oppfølgingen i større grad vil bli helhetlig.
Brukertilfredshet
Økt brukertilfredshet vil kunne oppnås gjennom en tydeligere tjeneste og 1 dør inn til
sykepleier, lege og avtalespesialist. Oppfølgingstiltak gjennom læring- og mestringstilbud vil
være lett tilgjengelig.
Fleksibilitet knyttet til å dekke behov for et større omland og fritidsbeboere
En sykepleierdrevet poliklinikk vil være et tilbud som i tillegg til styrking av tjenestetilbud for
Oppdal sine innbyggere, ville være et tilbud som vil dekke et større omland og kommunens
fritidsbeboere.
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6.

Samlokalisering av barne- og familiebaserte tjenester

Enheten helse og familie har gjennom flere utredninger fremmet behov for en
samlokalisering av enhetens tjenester. Enheten består i dag av:
• Helsestasjon og skolehelsetjeneste
• Jordmor
• Barneverntjenesten
• PPT
• Medisinsk rehabilitering
• Friskliv og mestring
• Psykisk helse og rusarbeid
• Kommunepsykolog
Helse og familie er i dag fordelt på ulike lokasjoner i kommunen som rådhus, Oppdal
helsesenter og ODMS. Med bakgrunn i at Helse og familie har ansvar for tjenestetilbud til
flere målgrupper - både barn, unge og voksne, har enheten gjort en egen vurdering av
samlokalisering av sine tjenester i et helse- og oppvekstsenter.
Målet for en samlokalisering av enheten er isolert sett følgende:
• Tidlig inn til de yngste med rett hjelp
• Samhandling med de en naturlig samarbeider mest med, muliggjør bedre tilrettelagt
tilbudet ved en samlokalisering
• Rehabilitering og habilitering vil kunne utvikle tverrfaglige sterke team både for barn
og voksne ved tettere samhandling
• Helsestasjonen har allerede en samlokalisering av flere tjenester hvor familier kan
motta flere tjenester gjennom samme dør
• Uformelle møter og kjennskap til hverandres fagområder fører til stor mereffekt

6.1

Muligheter med dagens bygningsmasse, dvs. 5-7 kontorer

Med de lokalene som er ledig i ODMS per i dag eller de nærmeste årene, er det kun
realistisk å flytte tjenesten psykisk helse- og rusarbeid. De har behov for 8 kontorlokaler og 1
møterom. Psykisk helse- og rusarbeid er i dag lokalisert på tre ulike steder OHS, huset
(dagtilbud og mestringsteam i Skulsvingen) og rådhuset. Det er hensiktsmessig å redusere
antall lokasjoner i tjenesten ved å flytte deler av tjenesten fra Oppdal helsesenter til dagens
ODMS.
Oppdal kommune har i tidligere utredninger av samlokalisering av tjenester i ODMS hatt
ønske om en lokalisering av psykisk helse- og rusarbeid i tilknytning til kommunens
legetjeneste. I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 er det fremhevet at barn og unge
med psykiske helseplager er en prioritert gruppe for tett samhandling mellom kommune og
spesialisthelsetjenesten. Det er et nasjonalt mål at barn, unge og familier får lett tilgjengelig
hjelp og at hjelpen gis fra relevante aktører.
Det oppleves som krevende for barn, unge og deres familier at tjenestetilbud fra
spesialisthelsetjenesten krever 2 timers reisevei med fritak fra skole og arbeid. Dette
vurderes å kunne bidra til økt belastning fra de som strever fra før. Et tett koordinert
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kommunalt tjenestetilbud vil kunne styrke samhandling med spesialisthelsetjeneste og
forebygge innleggelser.

7.

VURDERING

Med bakgrunn i analysen anbefaler arbeidsgruppa at det opprettes et helse- og
oppvekstsenter i dagens ODMS. For å utvikle et helse- og oppvekstsenter i Oppdal er det
ønskelig å samle tjenester som:
1.

Helse og oppvekstsenter
Helsestasjon/skolehelsetjeneste
Jordmortjeneste
Barneverntjeneste
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)
Psykisk helse- og rusarbeid
Medisinsk rehabilitering
Friskliv og mestring

2.

Sykepleierdrevet poliklinikk med:
Diabetessykepleier
Kreftsykepleier
Demenssykepleier
Sårsykepleier
Avtalespesialister fra Helse-Midt

En samlokalisering av tjenester i et helse- og oppvekstsenter vil gi en god synergi for spesielt
sårbare barn, unge og deres familier.
En samlokalisering av spesialsykepleiere i en poliklinikk i legesenteret vil øke kvalitet og
tilgjengelighet for brukere med behov for god samhandling mellom
kommunehelsetjenester, legetjenester og spesialisthelsetjenester. En kommunal
sykepleiedrevet poliklinikk vil gjøre Oppdal mer attraktive for avtalespesialister – det blir
lettere å rekruttere legespesialister til Oppdal.
En sykepleierdrevet poliklinikk vurderes hensiktsmessig å lokalisere i samme bygg som
legene. Bakgrunnen er at pasienter med behov for tett samhandling mellom sykepleier, lege
og legespesialist har 1 dør inn til tjenesten.
For å kunne realisere en samlokalisering av tjenestene i et Helse- og oppvekstsenter vil
dagens tilgjengelige lokaler være for små. Det vil være behov for å bygge ut for å få til en
samlokalisering av alle tjenestene. Det er i dag flere leietakere med ulik leielengde i bygget.
Det vil derfor være behov for en gradvis samlokalisering. Det er ønskelig med en flytting av
psykisk helse- og rusarbeid når det er ledige og egnede lokaler i dagens ODMS.
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Veien videre:
For å kunne realisere en samlokalisering som beskrevet anbefales det at det opprettes en
arbeidsgruppe for oppstart av et forprosjekt til utvikling av senteret – et forprosjekt for
bygningsmessig planlegging og et for utvikling av senterets innhold. Det er viktig med en tett
dialog med Helse- Midt videre for å kunne utvikle en sykepleierdrevet poliklinikk med
tilknytning til avtalespesialister.

1. Oppdal kommune søker om “Såkornmidler” fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin
til utarbeiding av forprosjektet med kr.200 000. Det nedsettes en bredt sammensatt
arbeidsgruppe som representerer flere fagområder i prosjektet. Søknadsfrist 15.
September https://www.nsdm.no/program-for-distriktsmedisinsk-forskning-ogfagutvikling/

2. Det fremmes forslag til NTNU om etablering av forskningsprosjekt knyttet til
innovasjon i utvikling av helsetjeneste i distriktet. Det kan være flere aktuelle
problemstillinger knyttet til:
• Barn og unges psykiske helse – redusert behov for innleggelser og transport
• Sykepleierdrevet poliklinikk – flere avtalespesialister, færre innleggelser, mer
bærekraftig med redusert transportbehov
• Hvilke mereffekter gir samlokalisering av tjenester

3. Oppdal kommune viderefører dialogen med Helse-Midt om utvikling av en
sykepleierdrevet poliklinikk gjennom jevnlige møter.
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1 Veteranplan for Oppdal 2022-2026

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Oppdal kommune vedtok i i kommunestyret den 18.10.2018 Handlingsplan for veteraner i Oppdal.
Planen var for perioden 2018-2021.
Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge» omhandler ivaretakelse av personell før, under og
etter utenlandstjeneste. Regjeringen oppfordrer kommunene til å legge vekt på kompetanseheving,
forpliktende samarbeid mellom relevante aktører og ivaretakelse av veteraner og deres familier.
Planen beskriver kommunens mål om:




Å styrke anerkjennelse av veteranene
Å øke kompetansen og samarbeidet i kommunen for å redusere risiko for skader, bidra til at
psykiske skader oppdages, og rask behandling iverksettes
Å bidra til treffpunkter for veteraner

Arbeidsgruppa har bestått av enhetsleder helse og familie, Hanna L.Westman, leder for Nav Oppdal og
Rennebu, Arnt Hove, rådgiver helse og omsorg, Frøydis Lindstrøm og NVIO Oppdal v/Svein Inge
Øiamo.
Folkehelsevurdering
For enkelte soldater kan tjenesten gi både fysiske og psykiske skader. I sin ytterste konsekvens kan
tjenesten føre til tap av liv. Vi har et tydelig og klart ansvar for å ivareta skadet personell,
uavhengig av hva slags skade og når den kommer til uttrykk. Dette ansvaret involverer flere sektorer
og aktører. Arbeidet med å redusere risikoen for skader skal videreføres, og de skadde og deres
pårørende skal få den oppfølgingen de trenger. Kommunen er en viktig aktør i dette arbeidet.

Vurdering
Arbeidsgruppa har gjennomgått planen og vurdert at planen fortsatt er gjeldende etter
oppdatering av
Saksprotokoll i Utvalg for helse og oppvekst - 10.05.2022

Behandling
Tilleggsforslag fra MDG v/ Arne Rønning:
Vi ber om at kontaktinformasjon til Forsvarets Kompetansesenter på Bæreia innarbeides i
veteranplanen.

Innstilling
Tilleggsforslag fra A. Rønning ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens tilråding med vedtatt tillegg ble enstemmig tiltrådt.
Innstillingen blir som følger:
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til rullering av Veteranplan for Oppdal
kommune. Planens tiltaksdel innarbeides og vurderes årlig i arbeidet med kommunens handlingsplan.
Planen er gjeldende i perioden 2022-2026.
Vi ber om at kontaktinformasjon til Forsvarets Kompetansesenter på Bæreia innarbeides i
veteranplanen.

kontaktopplysninger. Det anbefales en rullering av gjeldende plan.
Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til rullering av Veteranplan for Oppdal
kommune. Planens tiltaksdel innarbeides og vurderes årlig i arbeidet med kommunens handlingsplan.
Planen er gjeldende i perioden 2022-2026.

SAMMENDRAG

VETERANPLAN
FOR OPPDAL
KOMMUNE 20222026

Denne planen handler i grove trekk om
statlige føringer, kunnskap om veteraners
levekår, heder og anerkjennelse
(monument, merkedager o.l.), oppfølging
og omsorg av veteraner og ivaretakelse av
familien til veteranene sentralt og lokalt.
Planen er utarbeidet i dialog med
veteranene selv.

Frøydis Lindstrøm

1. INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Regjeringens handlingsplan "I tjeneste for Norge" er regjeringens handlingsplan
for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste.
På samme måte som at Norge har et ansvar utover oss selv for å fremme fred,
konfliktløsing, humanitært arbeid og en mer rettferdig verden, har samfunnet et
tverrsektorielt ansvar for å ivareta skadet personell.
Kommunestyret i Oppdal vedtok høsten 2017 at Oppdal kommune skulle
utarbeide en egen handlingsplan for krigsveteraner i Oppdal.

1.2 Mål
Regjeringens handlingsplan oppfordrer kommunene til å legge vekt på
kompetanseheving, forpliktende samarbeid mellom relevante aktører og
ivaretagelse av veteraner og deres familier. Oppdal kommune har derfor som
mål:


Å styrke annerkjennelsen av veteranene



Øke kompetansen og samarbeidet for å:
o

redusere risikoen for skader

o

bidra til at psykiske skader oppdages, og rask behandling
iverksettes



Bidra til treffpunkter for veteraner

1.3 Arbeidsprosessen
Rådmannen har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av:
Enhetsleder Helse og familie

Hanna L. Westman

Leder NAV Oppdal/Rennebu

Arnt Hove

NVIO avd Oppdal

Svein Inge Øiamo

Rådgiver helse og omsorg

Frøydis Lindstrøm

Gruppa har hatt 3 møter i 2018 for å koordinere eksisterende og nye tiltak som
har relevans for måloppnåelse. Arbeidsgruppa har invitert veteraner i Oppdal
sammen med media til gjennomgang av planen som grunnlag for høring/innspill
fra interessenter.
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Planen legges frem for politisk behandling i kommunens driftsutvalg og
kommunestyret våren 2022.

1.4 Evaluering og revidering
Veteranplan for Oppdal kommune gjelder for perioden 2022-2026. Ansvar for
evaluering og revidering av planen ligger hos Kommunedirektøren i Oppdal
kommune. Rullering av planen legges fram for behandling i kommunens utvalg
for helse og oppvekst.

2. BAKGRUNN
2.1 Definisjoner
veteran
Med veteran menes alle norske statsborgere som har deltatt eller deltar i
fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land, fra
utenriks-, justis- og forsvarssektoren.
Pårørende/ familie
Forsvarets veterantjeneste har definert den nærmelse familie:
 ektefelle, nåværende eller fraskilt annen person, som du lever eller har
levd sammen med i et ekteskapslignende forhold
 slektninger i oppad- og nedad stigende linje (foreldre, besteforeldre, barn,
barnebarn, osv.)
 søsken ved blod eller adopsjon
 svigerfamilie så nær ektefellen som ovenstående liste er for deg.
Etter Forsvarets familiedirektiv: Familien er den ansatte med
ektefelle/samboer/partner og eventuelle barn samt foreldre, søsken og
besteforeldre.

2.2 Veteraner i Oppdal
Tall fra forsvaret viser at det pr 1.1.2022 er 74 personer som har deltatt i intops
(internasjonale operasjoner) fra og med 1978 og som er bosatt i Oppdal pr.
1.1.2022.

2.3 Forsvarets tilbud
Forsvaret har en rekke tilbud til veteraner og deres familier både før, under og
etter tjeneste i internasjonale operasjoner.
Forsvaret har et oppfølgingsansvar i ett år etter hjemkomst. Noen tilbud og
kontaktpunkter kan benyttes hele livet.
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Før utreise arrangerer Forsvaret fellessamling for soldatene og deres familier.
Her får familien informasjon om operasjonen og sikkerhetssituasjonen. De får
også tips og råd om hvordan best ta vare på barn og forhold. Familien får også
møte andre pårørende. Under utenlandstjenesten har Forsvaret en 24-timers
kontakttelefon for pårørende. Via denne telefonen kan viktige beskjeder
formidles til de som er ute.
Forsvaret arrangerer familiesamlinger underveis der det er hensiktsmessig, og
videreformidler informasjon fra operasjonsområdet til de pårørende.
På vei hjem fra operasjonen har de tjenestegjørende som regel et opphold på to
til tre dager, kalt mellomlanding. Overgangen til livet hjemme er ofte stor. Under
mellomlandingen gjennomføres det debrief, samtale med psykolog og
erfaringsinnhenting. Ved hjemkomst til Norge holdes en medalje-seremoni for å
hedre soldatene. De pårørende inviteres til seremonien.
Året etter hjemkomst har Forsvaret et oppfølgingsansvar. Etter tre til seks
måneder får alle en henvendelse fra Forsvaret. Her stilles en del spørsmål om
hvordan den første tiden etter hjemkomst har vært. Etter ett år arrangerer
Forsvaret en samling hvor personellet møtes igjen for å dele erfaringer om
hvordan det var å komme hjem. Her deltar psykolog.
Forsvarets oppfølgingsplikt avsluttes etter ett år fra hjemkomst. Alle kan likevel
når som helst kontakte Forsvaret for spørsmål og informasjon om rettigheter,
hjelp og tilbud.
Kameratstøtte – vennskapsforholdene er ofte det viktigste personlige utbyttet
veteraner har fra sin utenlandstjeneste. Mennesker som har opplevd kritiske
situasjoner sammen, beskriver ofte en helt spesiell tilknytning til hverandre i
etterhånd. Forsvaret har også i mange tilfeller søkt å utnytte fordelene ved et
etablert kameratskap. F.eks. kan gruppestress-debriefing etter ulykker og
katastrofer betraktes som en spesiell form for kameratstøtte.
Forsvaret har et begrenset helsetilbud til veteraner, som et supplement til det
sivile helsevesenet.

3 OPPFØLGING AV VETERANER OG DERES FAMILIER I
OPPDAL
NAV har en egen kontaktperson for krigsveteraner i Oppdal. NAV har ansvar for
at personer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge får god
oppfølging. Derfor er det opprettet et eget kompetansemiljø for veteransaker ved
NAV Elverum.
Kompetansemiljøet på Elverum kan kontaktes direkte av veteraner som ønsker
informasjon og veiledning. Kompetansemiljøet bistår også NAV-kontorene og
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Forsvaret om spørsmål knyttet til veteransaker. Kontaktinformasjon til
kompetansemiljøet finner du på følgende link:
https://www.nav.no/475147/nav-veiledning-for-veteraner-som-hartjenestegjort-i-Forsvaret

Psykisk helse og Rus er organisert under enhet Helse og familie. Avdeling
psykisk helse- og rus har sine lokaler ved Oppdal helsesenter og i Skulsvingen –
mellom videregående skole og barneskolene. Psykisk helse og rusarbeid kan tilby
samtaletimer med helsepersonell, dagtilbud/aktivisering ved Huset (Skulsvingen)
eller deltakelse på Kib-kurs (kurs i mestring av belastning) i regi av enheten.
Helsestasjon/skolehelsetjeneste har tilhold i Oppdal distriktsmedisinske
senter i Russerveien 5B. Helsestasjonen er for familier med barn fra null til seks
år. Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å
fremme barns helse. Helsestasjonen er åpen på hverdager fra kl. 08.00-15.30.
Alle barne- og ungdomsskolene har en fast helsesøster som er på skolen til faste
tider. Skolen eller helsestasjonen kan kontaktes for detaljerte opplysninger om
kontakttider. Skolehelsetjenesten kan hjelpe barn og unge med å ta vare på
egen helse og å klare de utfordringer som hverdagen gir. De skal være et
lavterskeltilbud til alle familier, veilede i foreldrerolle samt vurdere forhold som
krever oppfølging, henvisning eller behandling individuelt eller i grupper.
Det er Familiesenter i helsestasjonens lokaler hver onsdag mellom kl. 09.00 12.30. Alle er velkommen til å komme innom eller avtale time på tlf. 72 40 14
80. Mer om Familiesenter finner du her.
PP-tjenesten
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og
sakkyndige instans for barn og ungdom opp til 16 år, som har utfordringer i
oppvekst eller i opplæringssituasjonen. PP-tjenesten kan kontaktes ved
bekymring for et barns eller en ungdoms utvikling knyttet til læring, sosial og
emosjonelle vansker.
PP-tjenesten skal også sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der
loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for
spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder, og behov for spesialundervisning
for elever i grunnskole og i voksenopplæringen på grunnskolens område.
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Koordinerende enhet er en del av kommunens helse- og velferdskontor. Helseog velferdskontoret kan bistå mennesker som har behov for flere og
sammensatte tjenester. Dette gjelder både for barn og voksne. Enheten skal
sikre helhetlige tjenester og være kontaktpunkt mellom bruker og hjelpeapparat.
Den har ansvar for utarbeiding av individuell plan dersom dette er ønskelig eller
nødvendig. Enheten skal bidra i opprettelsen av ansvarsgrupper.
RVTS-Midt Norge (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging) er tilgjengelige for de som i sitt arbeid møter mennesker
berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, tvungen migrasjon eller
selvmordsproblematikk. RVTS Midt er et regionalt ressurssenter for Midt-Norge.
Fokus i RVTS sitt arbeid er fagområdene selvmordsforebygging, flyktninge- og
migrasjonshelse, vold og seksuelle overgrep. Kunnskap om traumer og
traumatisk stress er en sentral del av RVTS sitt arbeidsområde. Senteret består
av personer med ulik fag- og yrkesbakgrunn.
RVTS jobber tverrfaglig, og bistår ulike etater i regionen med kompetanseheving.
Samarbeidspartnere er helse- og sosialtjenestene i kommunene,
spesialisthelsetjenesten, offentlige, private og frivillige organisasjoner som tilbyr
hjelp til volds- og kriserammede. RVTS bidrar til kompetanseutvikling gjennom
forskning og fagutvikling. De tilbyr veiledning, konsultasjon, undervisning, kurs
og konferanser. Det er et mål å være lett tilgjengelig.
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4 TILTAK
4.2 Markeringer i Oppdal
Tiltak

Ansvar

Når

8.mai markering

NVIO avdeling Oppdal
sammen med Oppdal
kommune v/Ordfører
Oppdal kommune

8. mai - kveld

17. mai taler v/Ottar
Stenbergs plass

Oppdal kommune og NVIO

Årlig

Markering av
internasjonale FN
dagen 24. juni

Arrangement vil bli
gjennomført etter
anmodning fra sentralt
(forsvarsdepartementet)
eller kommune
NVIO avdeling Oppdal

Årlig

Annonsering av 8.mai
arrangement

Stand på fjell og
fårikålfestival
24. oktober markering
Treffpunkt med
foredrag fra NVIO til
interesserte
Støtte til aktivitet for
veteraner

Opplysningsarbeid


Info på kommunens
hjemmeside

Før 8.mai

Oppdal kommune
v/Ordfører og NVIO
v/leder

24. oktober

Oppdal kommune kan gi
støtte til leie av lokaler i
forbindelse med
informasjons-aktivitet
med inntil kr. 5000,- årlig
Oppdal kommune
v/servicetorg

2 ganger pr år eller ved
behov
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Kontinuerlig

4.3 Tilbud til veteraner og deres familie/pårørende
Tiltak

Ansvar

Tidsramme

24. oktober markering
Invitasjon til en
veteransamling med
middag for veteraner og
deres familie
Kamerataften for alle
veteraner

Oppdal kommune

24. oktober

NVIO Oppdal

Siste fredag i måneden
kl.19.00 på Grillkroa -

KIB-kurs
Oppdal kommune v/
Psykisk helse- og
rusarbeid tilbyr «kurs i
mestring av belastningKIB»Kurs i.
Treffpunkt
Foredrag for interesserte

Oppdal kommune
v/Psykisk helse og
rusarbeid – se
informasjon:
KIB-kurs i Oppdal

2 ganger årlig

NVIO Oppdal v/leder

2 ganger årlig

5 KONTAKTINFORMASJON SAMARBEIDSPARTNERE
Organisasjon

Kontaktperson

Kontaktinformasjon

Veterankontakt i
Oppdal

NVIO Oppdal v/Leder

Svein Inge Øiamo Tlf
90520551
Mail:
sveinoiamo@gmail.com

Veterankontakt i NAV

NAV Oppdal og Rennebu
v/Leder

Arnt Hove Tlf 92613231
Mail: arnt.hove@nav.no

NVIO avd Oppdal
(Norges Veteranforbund
for Internasjonale
Operasjoner)

NVIO Oppdal v/Leder

Svein Inge Øiamo Tlf
90520551
Mail:
sveinoiamo@gmail.com

Mental helse avdeling
Oppdal

Eirin Yvonne Eriksen
Sunndalsvegen 691
7343 Vognill
Mob.: 980 08 665

Brukerorganisasjonen
Mental Helse, har kontor
på "Huset".

Oppdal kommune v/Leder
i helse og velferdskontoret

Malin Olsen Tlf 91896086

Oppdal kommune
v/helse og
velferdskontoret

7

Hjelpetelefonen til mental
helse

Kameratstøtteleder
NVIO

Knut Østbøll

Tlf: 911 76 351
Mail: kostboll@nvio.no

RVTS- Midt-Norge

RVTS Midt-Norge 72 82 20 05

https://rvtsmidt.no/omoss/om-rvts-midt/

6 AKTUELLE LENKER
I tjeneste for Norge:
https://itjenestefornorge.no/operasjoner
Grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan:
https://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/kommunale-veteranplaner-web.pdf

NIVO (Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner)
http://nvio.no/
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Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Dordi Aalbu

DOAA/2020/1672-14/B44

Behandles av
Oppdal ungdomsråd
Formannskapet
Kommunestyret

Utvalgssaksnr
22/4
22/53
22/60

Møtedato
09.05.2022
10.05.2022
02.06.2022

Kantineløsning Oppdal ungdomsskole
Vedlegg
1 Ungdomskafe i Storefri

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Elevkantine ved Oppdal ungdomsskole har vært behandlet politisk ved flere anledninger, senest i
kommunestyremøte 17.3.22 i sak 15/22.
Vedtaket ble som følger:
1. Vi ber om at Oppdal ungdomsskole og Oppdal kulturhus raskt går i dialog for å finne en løsning
for midlertidig kantine til elevene i Oppdal kulturhus.
2. Deretter bes vi om at det sees på bruk- og funksjonsallokeringer i kulturhuset som kan gi begge
parter merverdi. Kommunedirektøren rapporterer tilbake til formannskapet om resultatet av
arbeidet.
3. Tenkningen om ny ungdomsskole starter nå. Det er viktig at det legges en helhetlig
framtidsrettet tenkning til grunn for utvikling av ny ungdomsskole. Mer presis bestilling om
oppstart kommer i forbindelse med handlingsplanprogrammet 2023-2026.
Etter kommunestyremøtet har Oppdal ungdomsskole og Oppdal kulturhus KF hatt dialog for å finne
løsninger. Resultatet fra dialogen og forslag til løsning ligger i vedlagt notat.
Løsningen som beskrives er bruk av 3 rom i Oppdal kulturhus: Klubben, Musikkrommet og
Dansesalen. Disse skal benyttes i ungdomsskolens matfriminuttet til bespisning og aktiviteter. I tillegg
stilles Allsalen til disposisjon for elevene for fysiske aktiviteter som ballspill, dans etc.
Tilbudet driftes av Oppdal kulturhus v/Fritidsklubben i samarbeid med Oppdal ungdomsskole.
Driftsutgiftene vil være en oppbemanning av Fritidsklubbens personale på 45 % stilling tilsvarende
290.000. I tillegg er det beregnet behov for anskaffelse av utstyr og inventar på kr. 250.000.
Ungdomsskolen stiller med bemanning tilsvarende miljøarbeider i 25 % stilling innenfor sine
eksisterende rammer.
Oppstart av tilbudet er planlagt til skolestart august 2022.

Miljøfaglig vurdering
Fra et miljøperspektiv er sambruk av eksisterende lokaler positivt.
Landbruksfaglig vurdering
Ikke aktuelt
Folkehelsevurdering
Løsningen kan bidra til et godt og trygt skolemiljø, et sunt mattilbud for elever som ikke har med
matpakke og gi god mulighet til fysisk aktivitet. Dette er faktorer som er viktig for
ungdomsskoleelevenes folkehelse.
Vurdering
Kommunedirektøren ser positivt på at Oppdal ungdomsskole og Oppdal kulturhus gjennom dialog har
funnet et løsning for kantinetilbud for elevene i påvente av ny ungdomsskole. Med denne løsningen vil
elevene få et tilbud for kjøp av enkel mat og variert aktivitet på skolens område og et godt alternativ til
at elevene går til Oppdal sentrum i matfriminuttet.
Notatet viser en løsning som ungdomsskolen og kulturhuset må prøve ut, evaluere og utvikle over tid i
dialog med elever og ansatte. Tilbudet bør reguleres i egen avtale mellom Oppdal ungdomsskole og
Oppdal kulturhus KF.
Etter kommunedirektørens oppfatning må en regne med at slik løsningen vil måtte fungere over år, da
det sannsynligvis vil ta tid før en ny ungdomsskole kan realiseres. Det er viktig å være klar over at
notatet ikke beskriver en fullverdig elevkantine, og det gis blant annet ikke plass til alle elever hver dag
og en vil ha liten mulighet ha et variert mattilbud inkl. varmmat. Slik kommunedirektøren ser det vil
løsningen likevel være en stor forbedring for elevene i forhold til dagens situasjon.
Løsningen forutsetter at rommene som benyttes på kulturhuset må defineres som skolens område.
Skolens ordensreglement må gjelde og alle ansatte tilknyttet tilbudet må følge opp opplæringslovens
bestemmelser i § 9A ang. elevenes rett til et godt og trygt læringsmiljø.
I budsjettet er det ikke lagt inn utgifter til innkjøp av mat eller inntekter for salg av mat, da en i
utgangspunktet tenker at maten skal selges så rimelig som mulig. Her kan en skaffe seg mer erfaring
underveis for å se på muligheten for en viss inntjening.
Kantineløsningen må føres på eget ansvarsnummer innenfor Oppdal kulturhus sitt regnskap.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2022

Behandling
Uttalelse fra Oppdal ungdomsråd ble sendt medlemmene på epost 09.05.22.

Innstilling
Kommunedirektørens tilråding ble tiltrådt med 6 mot 1 st. (mindretall: Høyre).
Innstillingen blir som følger:

Kommunestyret vedtar en kantineløsning for Oppdal ungdomsskole i kulturhusets lokaler slik det er
beskrevet i notat fra Oppdal ungdomsskole og Oppdal kulturhus. Tilbudet reguleres i egen avtale
mellom Oppdal ungdomsskole og Oppdal kulturhus.
Det bevilges kr. 250.000 til anskaffelse av inventar og utstyr og kr. 290.000 for å dekke lønnskostnader
i 45 % stilling til drift av kantinen. Beløpet, tilsammen kr. 540.000, overføres til Oppdal kulturhus KF.
Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Budsjett 2022 korrigeres slik:
14801.242.385
19408.242.880

Overføring til kommunalt foretak
Bruk av generelt disposisjonsfond

Kr.540.000
-kr. 540.000

Årlige driftsutgifter fra og med 2023 på kr. 290.000 innarbeides i Handlingsplan 2023-2026.

Saksprotokoll i Oppdal ungdomsråd - 09.05.2022

Behandling
Fellesforslag fra ungdomsrådet:
Ungdomsrådet er positive til forslaget fra kommunedirektøren. Ungdomsrådet ber om at det ikke
legges opp til inndeling av grupper under bespisningen. Øvrige momenter fra diskusjonen bes tas med
i det videre arbeidet:
-

-

Ungdomsklubben er et attraktivt lokale for ungdom, så det er forståelig at det legges dit.
Det er mye utstyr i ungdomsklubben som kan ødelegges. Noen må passe på utstyret.
Rydding etter friminuttet – det må ryddes slik at dans- og musikkrom er klart til bruk etter skoletid.
Noen vil synes det er greit å fortsatt spise i klasserommene, slik at det er ikke sikkert alle vil dra til
kantina.
Det bør være gode muligheter for å sitte ute, med benker og sitteplasser når det er fint vær.
Arbeidslivsfag lager benker.
Fordeling må tenkes gjennom i og med at det ikke er plass til alle samtidig. Oppdeling kan føre til
at du ikke får truffet de vennene du vil. For mange er friminuttene en viktig møtearena for å også
treffe vennene utenfor klassa di. Høres tungvint ut med en rulleringsmodell – bør prøve uten for å
se hvordan det fungerer først ut.
Allsalen kan bli med populær enn kantina om det tilrettelegges for aktiviteter der. Da vil mange
trekke dit.
Skal det fortsatt være mulig å spise i klasserommet, må det være lov å møte andre elever i andre
klasser.
Hva med åpningstid i kortfriminuttene? Det første er det viktigste, og det bør sees på muligheten
for å kunne kjøpe seg mat da. Det er ikke alle som spiser frokost før de drar på skolen.
Det bør legges mer til rette for selvbetjening på ungdomsskolen med for eksempel mikrobølgeovn,
toastjern etc.

Vedtak
Ungdomsrådets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket blir som følger:
Ungdomsrådet er positive til forslaget fra kommunedirektøren. Ungdomsrådet ber om at det ikke
legges opp til inndeling av grupper under bespisningen. Øvrige momenter fra diskusjonen bes tas med
i det videre arbeidet:
-

-

Ungdomsklubben er et attraktivt lokale for ungdom, så det er forståelig at det legges dit.
Det er mye utstyr i ungdomsklubben som kan ødelegges. Noen må passe på utstyret.
Rydding etter friminuttet – det må ryddes slik at dans- og musikkrom er klart til bruk etter skoletid.
Noen vil synes det er greit å fortsatt spise i klasserommene, slik at det er ikke sikkert alle vil dra til
kantina.
Det bør være gode muligheter for å sitte ute, med benker og sitteplasser når det er fint vær.
Arbeidslivsfag lager benker.
Fordeling må tenkes gjennom i og med at det ikke er plass til alle samtidig. Oppdeling kan føre til
at du ikke får truffet de vennene du vil. For mange er friminuttene en viktig møtearena for å også
treffe vennene utenfor klassa di. Høres tungvint ut med en rulleringsmodell – bør prøve uten for å
se hvordan det fungerer først ut.
Allsalen kan bli med populær enn kantina om det tilrettelegges for aktiviteter der. Da vil mange
trekke dit.
Skal det fortsatt være mulig å spise i klasserommet, må det være lov å møte andre elever i andre
klasser.
Hva med åpningstid i kortfriminuttene? Det første er det viktigste, og det bør sees på muligheten
for å kunne kjøpe seg mat da. Det er ikke alle som spiser frokost før de drar på skolen.
Det bør legges mer til rette for selvbetjening på ungdomsskolen med for eksempel mikrobølgeovn,
toastjern etc.

Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret vedtar en kantineløsning for Oppdal ungdomsskole i kulturhusets lokaler slik det er
beskrevet i notat fra Oppdal ungdomsskole og Oppdal kulturhus. Tilbudet reguleres i egen avtale
mellom Oppdal ungdomsskole og Oppdal kulturhus.
Det bevilges kr. 250.000 til anskaffelse av inventar og utstyr og kr. 290.000 for å dekke lønnskostnader
i 45 % stilling til drift av kantinen. Beløpet, tilsammen kr. 540.000, overføres til Oppdal kulturhus KF.
Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Budsjett 2022 korrigeres slik
14801.242.385
19408.242.880

Overføring til kommunalt foretak
Bruk av generelt disposisjonsfond

Kr.540.000
-kr. 540.000

Årlige driftsutgifter fra og med 2023 på kr. 290.000 innarbeides i Handlingsplan 2023-2026.

Ungdomskafe i Storefri
Beskrivelse av løsning for ungdomsskolens elever på opphold, aktivitet og bespisning i
langfriminutt fra skolestart august 2022.
I kommunestyresak PS-15/2022 ble det gjort følgende vedtak:
1. Vi ber om at Oppdal ungdomsskole og Oppdal kulturhus raskt går i dialog for å finne
en løsning for midlertidig kantine til elevene i Oppdal kulturhus.
2. Deretter bes vi om at det sees på bruk- og funksjonsallokeringer i kulturhuset som
kan gi begge parter merverdi. Kommunedirektøren rapporterer tilbake til
formannskapet om resultatet av arbeidet.
3. Tenkningen om ny ungdomsskole starter nå. Det er viktig at det legges en helhetlig
framtidsrettet tenkning til grunn for utvikling av ny ungdomsskole. Mer presis
bestilling om oppstart kommer i forbindelse med handlingsplanprogrammet 20232026
I henhold til vedtak har representanter for ungdomsskolen og kulturhuset vært i dialog og
diskutert ulike løsninger.
Vi har kommet fram til at vi ønsker opprettet en ungdomskafe som blir driftet av
ungdomsklubben. Da kan elevene bruke ungdomsklubbens lokaler der de får en pause midt
på dagen; ut av klasserom, andre typer aktiviteter og et bedre alternativ enn å gå bort på
sentrum. Alle friminutt i løpet av skoledagen er definert som skole, det vil si at skolen har
ansvaret når de er i kulturhuset sine lokaler. Arealene som benyttes i kulturhuset må
defineres som en del av skolens område. Det betyr at opplæringsloven og skolens
ordensreglement også gjelder der. Det følger av dette at skolen sammen med personale fra
fritidsklubben må ha tilsyn med elevene.
Tidsrom
- Langfriminuttet avvikles kl. 11.05 - 11.50.
- Elevene fordeles trinnvis i ukedagene for bespisning i arealene til fritidsklubben, dvs.
klubben, musikkrommet og dansesalen, dette pga. begrensning når det gjelder areal,
det er plass til 85 elever. Det betyr vi fortsetter med at elevene spiser i klasserommet
fra kl. 11.05 - 11.20 de dagene de ikke er i fritidsklubbens arealer.
- Ungdomskafeen vil holde ordinært åpent kl 11-12
Rom og areal
- 3 rom stilles til disposisjon; Klubben, Musikkrommet og Dansesalen. Disse har plass til
ca 85 personer.
- I tillegg benyttes Allsalen, hvor det er plass til et par hundre personer.
Innhold og aktiviteter
- Matsalg av enkle retter fra betjent disk
- Brettspill, bordtennis, biljard, tv-spill, playstation etc.
- Dans, ballspill, fysiske og andre aktiviteter i Allsalen
Praktisk gjennomføring
- Klubben stiller med personell og oppfølging innendørs

-

Ungdomsskolen har ordinær inspeksjon utendørs og stiller med en miljøarbeider for
inspeksjon i arealene til kulturhuset
Elevene går inn hovedinngang til ungdomsklubben og sluses videre derfra.
Personalinngangen på Kulturhuset kan også åpnes i aktuelt tidsrom.

Ikke avklarte utfordringer så langt
- Ungdomsskolens ledelse er i dialog med Aune barneskole vedr. bruk av Allsalen i
langfriminuttet. Aune skal fortsatt ha kroppsøving i Allsalen, dvs. at alt må være
ryddet og klart etter avviklet ungdomskafe. Dette ser ut til å være løsbart.
- Det må legges inn føringer på hvor elevene skal kunne oppholde seg for å unngå for
stor trengsel og mulig ufred.
- Fx kan et bestemt trinn være i Allsalen på bestemte dager – rullering mellom trinn på
bestemte ukedager?
- Halvparten av elevene har friminutt før de spiser, så byttes dette med resterende
halvpart når disse har spist ferdig?
- Musikklærerne ved ungdomsskolen tas med på råd på møblering i Musikkrommet
som både ungdomsskolen og kulturhuset bruker.
- Lagerrom ved musikkrom ønskes frigitt til bruk for billedfag.
- Trenger flere sitteplasser i alle rom. Må finne praktiske løsninger.
- Lagerrom til aktivitetsutsyr og møbler (bordtennisbord, stoler etc..)
Annet
- Bruk av foajeen i kulturhuset for elevene er uforenelig på grunn av andre aktiviteter
som foregår; møter, kurs/konferanser, seniorkafé og andre spisegjester, etc.
- Representant(er) fra kulturhuset kommer inn i klassene og forklarer elevene om
hvorfor foajeen ikke kan brukes av dem.
Økonomi
 Driftsutgifter oppstart:
Anskaffelse av brukte møbler (skinnsofaer)
Anskaffelse av nye møbler, særlig sittegrupper, som kan fungere
for musikkundervisning, billedfag og ungdomsklubb.
Anskaffelse av stoler
Anskaffelse av runde bord
Anskaffelse av aktivitetsutstyr – bordtennisbord, tv-spill, skjermer,
PC`er, brettspill etc

30.000
80.000både
50.000
50.000
40.000

SUM

250.000
Ved anskaffelse må en lete fram løsninger tilpasset de ulike rom og ulike funksjoner og
brukere. Alle bruker til de ulike rom må involveres i denne prosessen.


Årlige Driftsmidler:
Lønn administrasjon og aktivitetsleder, 20% stilling inkl. sosiale kostn.
Lønn assistent 25% stilling inkl. sosiale kostnader

SUM

150.000
140.000
290.000

Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Richard Sandnes

RISA/2022/709-7/037

Behandles av
Kommunestyret

Utvalgssaksnr
22/61

Møtedato
02.06.2022

Vedtektsendring Oppdal kulturhus KF

Saksopplysninger
Formannskapet vil innstille at selskapets vedtekter, § 4.2 «Styret sammensettes av minst en
politiker fra kommunestyret og tre frittstående representanter. En representant med
personlig vararepresentant, velges av og blant de ansatte i foretaket.» blir endret til
§4.2 En representant med personlig vararepresentant, velges av og blant de ansatte i foretaket.
Dagens kommunelov sier følgende om styresammensetning i kommunale foretak:
«§ 9-5.Styrets sammensetning

Styret i kommunale og fylkeskommunale foretak skal ha minst tre medlemmer.
Kommunestyret eller fylkestinget velger selv leder, nestleder og øvrige medlemmer til styret.
Dette gjelder ikke styremedlemmer som de ansatte skal velge etter § 9-6.
Daglig leder for foretaket kan ikke være medlem i styret.»
Valgkomiteen mener en slik endring i henhold til gjeldende kommunelov vil øke utvalget av kandidater
til styret i Oppdal kulturhus KF. Videre vil det følge opp drøftingene som departementet hadde i forkant
av ny kommunelov (Prop. 46 L (2017–2018) - regjeringen.no)
«Kommunestyret er overordnet styret i kommunale foretak. Utvalget mener at det kan oppstå
utfordringer hvor medlemmer av styret i kommunale foretak også er medlemmer av
kommunestyret. En slik rollekombinasjon vil kunne svekke allmennhetens tillit til forvaltningen
tilsvarende som der rollekombinasjonen knytter seg til et selskap eller en av de andre
organisasjonsformene som er nevnt i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e.»

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2022

Vedtak/innstilling
Endring av vedtektene til Oppdal kulturhus KF:
Valgkomitéens innstilling til kommunestyret ble enstemmig tiltrådt.

Innstillingen blir som følger:
§4.2 En representant med personlig vararepresentant, velges av og blant de ansatte i foretaket.

Formannskapets tilråding
Vedtektene til Oppdal kulturhus KF, §4.2 endres til
§4.2 En representant med personlig vararepresentant, velges av og blant de ansatte i foretaket.

Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Richard Sandnes

RISA/2022/709-8/037

Behandles av
Kommunestyret

Utvalgssaksnr
22/62

Valg av styre i Oppdal kulturhus KF

Saksopplysninger
Geir Arild Espnes har meddelt at han ønsker å trekke seg fra styret.
Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2022
Vedtak/innstilling
Nytt styre i Oppdal kulturhus KF:
Valgkomitéens innstilling til kommunestyret ble enstemmig tiltrådt.
Innstillingen blir som følger:
Styremedlemmer
Roar Skimmeli (leder)
Knut Sneve (nestleder)
Martine Hårstad
Jan Kåre Bjørkås
Guri Hokseng (ansatte)
Varamedlemmer
Iver Vammervold
Randi Holen Grøseth
Morten Olsen
Heidi Pawlik Carlson (ansatte)

På valg i 2022
Ny
Gjenvalg
Nei
Nei

På valg i 2023

Ja
Ja

Gjenvalg
Nei
Ny

Ja

Formannskapets tilråding
Nytt styre i Oppdal kulturhus KF velges slik
Styremedlemmer
Roar Skimmeli (leder)
Knut Sneve (nestleder)

På valg i 2022
Ny
Gjenvalg

På valg i 2023

Møtedato
02.06.2022

Martine Hårstad
Jan Kåre Bjørkås
Guri Hokseng (ansatte)
Varamedlemmer
Iver Vammervold
Randi Holen Grøseth
Morten Olsen
Heidi Pawlik Carlson (ansatte)

Nei
Nei

Ja
Ja

Gjenvalg
Nei
Ny

Ja

Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Anders Nordmo

ANNO/2022/779-1/037

Behandles av
Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester
Kommunestyret

Utvalgssaksnr
22/10
22/63

Møtedato
31.05.2022
02.06.2022

Ny samarbeidsavtale for Midt-Norge IUA (interkommunalt samarbeid
akuttforurensning)
Vedlegg
1 Sak 7 vedlegg Samarbeidsavtale Midt-Norge IUA

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Denne saken omhandler inngåelse av ny samarbeidsavtale for Midt-Norge IUA (MNIUA).
Bakgrunnen for dette er ny kommunelovs endringer av formene for interkommunalt
samarbeid, samt tilpasning til ny forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning.
Samarbeidsavtalen må vedtas med likelydende vedtak i alle deltakende kommunestyrer i
løpet av 2022. Oppstart av det kommunale oppgavefellesskapet er 1. januar 2023.
Saksframlegget er utarbeidet likelydende for deltakerkommuner i Midt-Norge IUA
Opprettelsen av MNIUA startet med en prosess i 1994 som endte med etablering i 1996.
På bakgrunn av etableringen ble det utarbeidet en samarbeidsavtale. Samarbeidet ble etablert i
samsvar med forurensningsloven og i samsvar med anbefalinger og retningslinjer fra
Miljødirektoratet (tidligere SFT).
Ved opprettelsen fikk Trondheim kommune tildelt et hovedansvar, og har siden den gang blitt sett på
som en ”administrasjonskommune” for MNIUA. Region MNIUA omfatter i dag 24 kommuner: Frosta,
Frøya, Heim, Hitra, Holtålen, Indre Fosen, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland,
Os, Osen, Rennebu, Rindal, Røros, Selbu, Skaun, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Ørland og Åfjord
kommune.
MNIUA har siden 2015 vært etablert som et interkommunalt samarbeid, etter §27 i gammel
kommunelov. Samarbeidet hadde navnet IUA Sør-Trøndelag frem til 4. januar 2022, da ble
navnet endret til Midt-Norge IUA, i forbindelse med at Forskrift om kommunal beredskap
mot akutt forurensning trådte i kraft.
Som §27-samarbeid har Trondheim kommune vært utpekt som administrativ kommune. Dermed er det
Trondheim kommune som blant annet administrerer økonomien, har juridisk ansvar og arkivansvar for
samarbeidet. Trondheim kommune kjøper de administrative tjenestene fra Trøndelag brann- og
redningstjeneste (TBRT) i form av en rådgiverstilling i 100 %.

Grunnet ny kommunelov må MNIUA endre organisering, da §27 interkommunale samarbeid,
ikke ble videreført i ny kommunelov Frist for å endre organisering er innen fire år fra det
konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret ved oppstart av valgperioden
2019–2023.
Behandling av saken i perioden 2020-2022
I perioden 2020-2022 har omorganiseringsprosessen vært gjennom følgende milepæler:
2020 IUAs årsmøte 2020: orientering om kommende prosess.
Utredning om de forskjellige alternativene (bl.a. oppgavefellesskap,
vertskommune, IKS) og behandling i MNIUA beredskapsstyre
2021 IUA årsmøte 2021: Vedtak om å omdanne IUA til kommunalt
oppgavefellesskap.
Vedtak: Årsmøtet 2021 vedtar å organisere IUA Sør-Trøndelag etter
kommunelovens kapittel 19. kommunalt oppgavefellesskap. Årsmøtet ber
beredskapsstyret utarbeide utkast til vedtekter og samarbeidsavtale som
legges frem for årsmøtet i 2022. Ny organisering trer i kraft 1. januar 2023.
Utarbeidelse av ny samarbeidsavtale behandlet i MNIUA beredskapsstyre
2022 IUA årsmøte 2022: Vedtak om ny samarbeidsavtale
Vedtak:
Årsmøtet vedtar ny samarbeidsavtale for kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning
Midt-Norge og tilhørende saksframlegg til kommunestyrene. Samarbeidsavtale og
saksframlegg oversendes til deltakerkommunene for kommunestyrevedtak.
Ny eierandel vil fordeles etter innbyggertall, se tabell neste side:

Miljøfaglig vurdering
Denne saken har isolert sett ingen konsekvenser for klima og det ytre miljø.
Landbruksfaglig vurdering

Folkehelsevurdering
Denne saken har isolert sett ingen konsekvenser for arbeidsmiljøet. Akuttforurensning kan enkelte
tilfeller ha betydelig konsekvens for folkehelse – eksempelvis ved giftutslipp, tankvelt e.l.
Vurdering
Økonomiske konsekvenser for kommunen
Representantskapet i MNIUA vedtar hvert år budsjett som fordeles etter eierandel.
Etter at ny samarbeidsavtale er vedtatt vil eierandelen justeres hvert 4. år.
Det forventes at eierbidrag per innbygger vil opprettholdes omtrent på dagens nivå etter
1.1.2023, og at det ikke medfører vesentlige endringer i eierbidraget fra kommunene til
MNIUA.
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta samarbeidsavtale og utpeke ordfører og
varaordfører som hhv. en representant og vara til representantskapet i MNIUA, og at vedtaket gjøres
gjeldende fra 1.1.2023.
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta tilrådningen som framlagt uten endringer,
da likelydende vedtak fra alle 24 deltakerkommunene er nødvendig for at samarbeidsavtalen
skal være gyldig.
Kommunedirektørens tilråding
1.

Kommunestyret vedtar ny samarbeidsavtale for Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt
forurensning Midt-Norge, jf. kommuneloven §19, med virkning fra 1.1.2023, slik det fremstår av
saken og dets vedlegg 1.

2.

Kommunestyret i Oppdal utpeker ordfører og varaordfører som hhv. representant og vara til
representantskapet i kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning Midt-Norge.

Samarbeidsavtale
Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning Midt-Norge
1. Navn, organisering og rettslig status
Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning (MNIUA), er et kommunalt oppgavefellesskap
jf. kapittel 19 i kommuneloven.
MNIUA er ikke et eget rettssubjekt.
2. Deltakere, eierandel og ansvar
MNIUA har 24 deltakerkommuner. Deltakernes eierandel i oppgavefellesskapet skal være i samsvar
med folketallet i kommunene pr. 1.1.2022. Deltakernes eierandel samsvarer med ansvarsandel.
Justering av eierandel iht. folketallet foretas deretter hvert 4. år av deltakernes kommunestyrer.
Tabell 1: Oversikt over deltakerkommuner, innbyggertall og eierandel
Kommune
Organisasjonsnummer
Eierandel
Trondheim
942 110 464
56,62%
Stjørdal
939 958 851
6,53%
Orkland
921 233 418
4,98%
Melhus
938 726 027
4,61%
Malvik
971 035 560
3,88%
Ørland
964 982 686
2,79%
Indre Fosen
944 305 483
2,66%
Skaun
939 865 942
2,25%
Oppdal
964 983 003
1,90%
Midtre Gauldal
970 187 715
1,65%
Heim
920 920 004
1,58%
Røros
939 898 743
1,50%
Frøya
964 982 597
1,42%
Hitra
938 772 927
1,39%
Åfjord
964 982 864
1,14%
Selbu
971 197 609
1,10%
Frosta
944 482 253
0,70%
Rennebu
940 083 672
0,66%
Meråker
835 231 712
0,65%
Rindal
940 138 051
0,53%
Holtålen
937 697 767
0,53%
Os
943 464 723
0,50%
Osen
944 350 675
0,24%
Tydal
864 983 472
0,20%
TOTALT
100,00%

3. Formål
Formålet med MNIUA er i å ivareta deltakernes plikt til å ha beredskap mot mindre tilfeller av akutt
forurensing i henhold til lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensing og om avfall
(forurensningsloven) §§ 43 og 44.
4. Deltakernes forpliktelser
Den enkelte deltaker har ansvar for den delen av samarbeidets samlede forpliktelser som svarer til
deltakerens eierandel.
Deltakerne har plikt til å yte årlig tilskudd til driften av samarbeidet, basert på den
fordelingsnøkkelen som er beskrevet i pkt. 2.
Nye deltakere i MNIUA er forpliktet til å delta på samme vilkår som eksisterende deltakere.
5. Oppgaver og delegert myndighet
MNIUA har i samsvar med delegert myndighet fra deltakerne ansvar for å planlegge, etablere, drive
og vedlikeholde den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning på vegne av deltakerne.
MNIUA skal sette deltakerne i stand til å ivareta sin aksjonsplikt etter forurensningslovens § 46 og sin
bistandsplikt etter § 47.
MNIUA skal sikre organisering av den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning på en
kostnadseffektiv måte.
MNIUA har ikke myndighet å overta det juridiske ansvaret for en aksjon på vegne av en deltaker.
Ifølge forurensningsloven kap. 6 skal den som er ansvarlig for forurensningen sørge for beredskap og
opprydding etter akutt forurensning. I noen tilfeller kan kommunen der forurensningen har skjedd
være nødt til å dekke slike utgifter.
Ved kommunale aksjoner kan MNIUA være rådgiver overfor aksjonskommunen og bidra til at
aksjonskommunen får nødvendig støtte for å håndtere aksjonen, både med kompetanse og utstyr.
MNIUA skal være et koordinerende ledd overfor Kystverket ved statlige aksjoner. MNIUA skal også
være et koordinerende ledd overfor oljeselskapenes oljevernforening (NOFO) så lenge det foreligger
en samarbeidsavtale med NOFO.
6. Økonomi
Den enkelte deltaker har ubegrenset økonomisk ansvar for MNIUA sine forpliktelser tilsvarende sin
eierandel. Til sammen skal eierandelene utgjøre oppgavefellesskapets samlede forpliktelser.
MNIUA kan ikke ta opp lån eller forplikte kommunene ut over budsjettrammen.
Driften av MNIUA finansieres av deltakernes tilskudd i samsvar med vedtatt budsjett fordelt etter
eierandel. Eierandel justeres iht. folketallet hvert 4. år og vedtas av deltakernes kommunestyrer.
7. Representantskapet
MNIUA sitt øverste organ er representantskapet.
Hver deltaker er representert med ett medlem i representantskapet, som alle har én stemme hver.
Deltakerne velger selv sitt medlem og varamedlem, for fire år om gangen.

Representantskapet er etter kommuneloven § 5-1 andre ledd et folkevalgt organ, og kommunelovens
regler i kapittel 7, 8 og 11 gjelder så langt de passer.
Representantskapets oppgaver og myndighet:
● Velge representantskapets leder og nestleder for fire år om gangen.
● Velge styrets leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer.
● Velge valgkomité på tre medlemmer blant representantskapets medlemmer.
● Behandle styrets årsberetning og fastsette årsregnskap og disponering av samarbeidets
regnskapsresultat.
● Behandle styrets forslag til årsbudsjett og økonomiplan.
● Gjøre vedtak om deltakelse i andre foretak/samarbeid innenfor selskapets formål og
økonomiske rammer.
● Gjøre vedtak i andre saker som forelegges representantskapet.
Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig – og når styret eller minst en av
deltakerne krever det. Innkallingen skal skje skriftlig og med minst 4 ukers varsel. Varsel, med
saksliste, sendes med samme frist både til representantskapets medlemmer og til deltakerne.
Det skal avholdes to ordinære representantskapsmøter hvert år. Møtet som behandler årsmelding og
regnskap skal avholdes innen utgangen av april. Representantskapet selv avgjør om møtene skal
holdes for åpne dører. Styrets leder og daglig leder deltar i representantskapets møter.
Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av
møtelederen og to av representantskapets medlemmer valgt ved møtets begynnelse. Styrets leder
og daglig leder har rett til å få sitt syn på en sak ført inn i protokollen.
Representantskapsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet er leder for representantskapets dobbeltstemme avgjørende. Voteringer avgjøres med
simpelt flertall, unntatt votering om oppløsning av samarbeidet, som krever minst 2/3 flertall.
Representantskapets møter kan holdes som fjernmøter. Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke
sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med
hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter, jf. kommuneloven
§11-7.
Representantskapet rapporterer til sine deltakere via årsmelding.
8. Styret
Styret velges av representantskapet og består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer
som har det administrative ansvaret for MNIUA og rapporterer til representantskapet.
Styret skal bestå av representanter med relevant kompetanse fra fagområdene brannvesen, politi,
kommune, havnevesen, sivilforsvar og miljø. Styre- og varamedlemmer velges for en
funksjonsperiode på fire år. Ved fratreden i funksjonsperioden skal suppleringsvalg gjøres for resten
av funksjonsperioden.
Styret har ansvar for at MNIUA sitt formål oppfylles etter lov, forskrifter, denne samarbeidsavtalen og
innenfor de økonomiske rammer som kommunene bevilger.
Styrets leder innkaller til møter så ofte som nødvendig – og når minst ett medlem av styret eller
daglig leder krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal inneholde saksliste. Daglig

leders saksutredning med innstilling til vedtak skal følge innkallingen i de saker der slik innstilling blir
avgitt. Andre dokumenter i saker som skal behandles skal være tilgjengelige for styret til gjennomsyn.
Møtene ledes av styrets leder. Styret er vedtaksfør når minst halvparten av styremedlemmene er til
stede, og fatter vedtak med simpelt flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved
stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.
Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av
samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Protokollen skal sendes til alle styremedlemmer og
varamedlemmer, samt til representantskapet og deltakerne.
Styret skal avgi innstilling til representantskapet i saker som gjelder årsbudsjett, økonomiplan,
årsberetning og regnskap, spørsmål om disponering av fond og andre saker som skal behandles i
representantskapet. Styret er ansvarlig for å fremme saker til representantskapet som er av vesentlig
art for samarbeidet.
Styret ansetter daglig leder. Styret er daglig leders nærmeste overordnede.
9. Administrativ plassering og virkeområde
Trondheim kommune er administrativ kommune for samarbeidet. MNIUA kjøper administrative
tjenester og ressurser fra Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT).
Virkeområdet innbefatter land, vassdrag og sjøområder innenfor kommunegrensene. Beredskaps- og
aksjonsplikten gjelder også innenfor de vanlige kommunale grenser.
10. Daglig drift av samarbeidet
Det etableres et sekretariat bestående av en daglig leder som:
● Ivaretar daglig drift av MNIUA.
● Har ansvaret for at driften av MNIUA utøves i overensstemmelse med gjeldende lov,
avtaleverk og i henhold til vedtak fattet av styret.
● Er MNIUA sin kontaktperson, dette gjelder også mot alle deltakerne og mot Kystverket.
● Rapporterer til styret og er styrets sekretær og saksbehandler.
● Administrerer møtevirksomhet, fagsamlinger og andre aktiviteter.
Daglig leder gis anvisningsmyndighet. Regninger som gjelder daglig leder skal godkjennes av
styreleder, eller den styreleder delegerer oppgaven til.
11. Regnskap, revisjon og arkiv
Regnskapet for MNIUA føres av Trondheim kommune. Likvide midler i samarbeidet skal stå på
bundet driftsfond i Trondheim kommune sine regnskaper. Fondet skal tillegges renter årlig.
Rentesatsen som benyttes skal være gjennomsnittlig innskuddsrente i Trondheim kommune sitt
konsernkontosystem for det aktuelle året.
Trondheim kommunerevisjon foretar revisjon av regnskap.
Trondheim kommune har ansvar for MNIUA sitt arkiv. Ansvaret for arkivene fortsetter etter en
eventuell oppløsning av MNIUA.
12. Endringer og oppsigelse av samarbeidsavtalen.
Samarbeidsavtalen kan endres dersom samtlige deltakere gjør likelydende vedtak. Forslag om dette
må komme fra representantskapet eller en av deltakerne. Dersom det ikke er enighet mellom

deltakerne om endringer, skal det umiddelbart startes forhandlinger om ny samarbeidsavtale som
først kan iverksettes når det er enighet.
Kystverket kan i enkeltvedtak gi nærmere krav til den interkommunale beredskapen mot akutt
forurensning, jf. Forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning, §7. Kystverket behandler
søknader om endring i regiontilhørighet og regionnavn og kan gjøre endringer i regioninndelingen.
En deltaker kan ensidig søke om å endre regiontilhørighet til Kystverket. Skriftlig varsel sendes til
representantskapet 1 år i forkant, regnet fra 31.12. det året avtalen endres. Dersom samtlige
deltakere er enige, kan det eventuelt avtales kortere frist.
Oppløsning av MNIUA må søkes Kystverket når minst 2/3 av representantskapet ønsker det. Dersom
MNIUA vedtas oppløst, må representantskapet oppnevne et avviklingsstyre. Ved oppløsning fordeles
verdier, kostnader med økonomiske forpliktelser og anskaffet spesialutstyr på deltakerne i forhold til
eierandel på tidspunktet for deltakernes vedtak om oppløsning.

Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Dordi Aalbu

DOAA/2022/288-1/033

Behandles av
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Kommunestyret

Utvalgssaksnr
22/1
22/64

Møtedato
10.02.2022
02.06.2022

Årsmelding for råd for personer med funksjonsnedsettelse 2021
Vedlegg
1 Årsmelding 2021 Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
I følge Reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse skal rådet hvert år utarbeide
årsmelding om sin virksomhet, som legges fram for kommunestyret.
Vedlagt saken ligger utkast til årsmelding. Rådet ferdigstiller dokumentet i møtet og årsmeldingen
oversendes kommunestyret for behandling.

Saksprotokoll i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 10.02.2022

Behandling
Forslag til tillegg fra rådet:


Rådets innspill til handlingsplan:
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse støtter forslaget opprettelse av psykologstilling
fra 2022 og ber formannskapet og kommunestyret vurdere å finne rom for følgende tiltak i
Handlingsplan 2022-2025:
-Økning av ergoterapiressurs og hjelpemiddeltekniker
-Ekstra ressurs i SFO i forhold til barn med særskilte behov
-Økt bemanning rundt ettåringene og kompensasjon for pedagogenes planleggingstid i
barnehagene
-Paraidrettsgruppe for barn og voksne
Rådet vil påpeke at det er økonomisk gunstig å satse på helsefremming og forebyggende tiltak
framfor økt framtidig ressursbruk til behandling og reparasjon.

Rådet vil be om at kommunen i handlingsplanperioden øker kompetansen i enhetene om
CRPD, FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne, og innarbeider
konvensjonen i kommuneplanens samfunnsdel .


Rådet har fått en grundig redegjørelse fra PP-tjenesten i Oppdal om hvordan Oppdal kommune
ivaretar tilgang til språk og språkmiljø til brukere med behov for ASK – Alternativ og
supplerende kommunikasjon



Rådets innspill til budsjett 2022:
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse ber om at kommunestyret prioriterer følgende
hvis
kommunen får økte frie inntekter gjennom statsbudsjettet til ny regjeringen:
- Ergoterapeut stillingsutvidelse 80 % stilling
- Hjelpemiddelteknikker stillingsutvidelse 30 % stilling
- Økt bemanning i barnehager og skoler
- Tilskudd til paraidrettsgruppe for barn og unge voksne kr. 69.000

Rådet ber om at årsmeldinga legges fram for kommunestyret til behandling.

Vedtak
Rådets forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtaket blir som følger:
Årsmelding 2022 ble vedtatt med følgende tillegg:


Rådets innspill til handlingsplan:
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse støtter forslaget opprettelse av psykologstilling
fra 2022 og ber formannskapet og kommunestyret vurdere å finne rom for følgende tiltak i
Handlingsplan 2022-2025:
-Økning av ergoterapiressurs og hjelpemiddeltekniker
-Ekstra ressurs i SFO i forhold til barn med særskilte behov
-Økt bemanning rundt ettåringene og kompensasjon for pedagogenes planleggingstid i
barnehagene
-Paraidrettsgruppe for barn og voksne
Rådet vil påpeke at det er økonomisk gunstig å satse på helsefremming og forebyggende tiltak
framfor økt framtidig ressursbruk til behandling og reparasjon.
Rådet vil be om at kommunen i handlingsplanperioden øker kompetansen i enhetene om
CRPD, FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne, og innarbeider
konvensjonen i kommuneplanens samfunnsdel .



Rådet har fått en grundig redegjørelse fra PP-tjenesten i Oppdal om hvordan Oppdal kommune
ivaretar tilgang til språk og språkmiljø til brukere med behov for ASK – Alternativ og
supplerende kommunikasjon



Rådets innspill til budsjett 2022:
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse ber om at kommunestyret prioriterer følgende
hvis
kommunen får økte frie inntekter gjennom statsbudsjettet til ny regjeringen:
- Ergoterapeut stillingsutvidelse 80 % stilling
- Hjelpemiddelteknikker stillingsutvidelse 30 % stilling
- Økt bemanning i barnehager og skoler
- Tilskudd til paraidrettsgruppe for barn og unge voksne kr. 69.000

Rådet ber om at årsmeldinga legges fram for kommunestyret til behandling

Kommunedirektørens tilråding
Saken legges fram uten tilrådning

Årsmelding 2020
Råd for personer med
funksjonsnedsettelse Oppdal kommune
Formål og oppgaver
Råd for personer med funksjonsnedsettelse er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 52.
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal forelegges saker som gjelder personer
med funksjonsnedsettelse og har rett til å uttale seg i sakene.
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for Oppdal kommune.
Rådet skal jobbe etter et mål om tilgjengelighet, likestilling og arbeid mot diskriminering i tråd
med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og
FNs standardregler for like muligheter.
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.
Sammensetning
Ingrid Husdal Dørum (V)

leder

Signe Kari Gulaker Vognild (MDG)

nestleder

Hilde Frøiland (FFO/ Norsk revmatikerforbund))

medlem

Roger Spigseth (FFO/Mental helse)

medlem

Eirik Lien

medlem

(SAFO/Norges Handicapforbund)

Inge Moene (KrF)

varamedlem

Kåre Holsetstuen (SAFO/ Norsk forbund for utviklingshemmede)

varamedlem

Sekretær: Dordi Aalbu (rådgiver oppvekst)

Innsyn i rådets virksomhet
Rådets møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller har blitt publisert på Oppdal
kommunes hjemmeside.

Møter
Det har vært avholdt 7 møter gjennom året. 6 fysiske møter og 1 digitalt møte. 2 av møtene
har vært fellesmøter med andre politiske råd og utvalg ang. Handlingsplan 2022-2025 og
Budsjett 2022.

Saker
Rådet har behandlet 6 saker
1/21 Årsmelding for rådet 2020
2/21 Helseplattformen – utløsning av opsjon
3/21 Handlingsplan 2022-2025
4/21 Alternativ og supplerende kommunikasjon
5/21 Mulighetsstudie Oppdal sentrum
6/21 Budsjett 2022

Orienteringer
Idrettstilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne
Spesialundervisning ved Oppdal ungdomsskole
Kommunedirektørens forslag til handlingsplan 2022-25
Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022

Befaringer
Befaring universell utforming i Oppdal sentrum og Krux innovasjonssenter

Annet
Medlemmer fra rådet deltok 25.5.21 på Webinar CRPD – fra konvensjon til praksis
Rådet har gitt innspill på hvorvidt personer med funksjonsnedsettelse oppfordres til å søke i
stillingsutlysninger i kommunen. Rådet har også etterspurt felles rutiner for fravær blant
ansatte med langvarig funksjonsnedsettelse i skoler og barnehager.

Oppdal 10.2.22

Ingrid Husdal Dørum

Dordi Aalbu

Leder

Sekretær

Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Dag Hopland Gorseth

DAGO/2021/1405-8/294/32

Behandles av
Formannskapet
Kommunestyret

Utvalgssaksnr
22/28
22/65

Møtedato
15.03.2022
02.06.2022

294/32, 71 - Utvikling/salg av kommunal eiendom
Vedlegg
1 Kart der kommunens eiendommer gnr. 294 bnr. 32 og 71 går frem med rød farge
2 Søknad fra Oppdal Holding AS datert 15.09.2021
3 Søknad fra Harald Rogstad AS i samarbeid med Norrøn Laft Oppdal AS datert 15.07.2021

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Oppdal kommune er grunneier av eiendommene gnr. 294 bnr. 32 (ca. 3500m2) og bnr. 71 (ca. 1000m2)
i Stølen, like ved nedfartsløypene. Eiendommene fremgår av kart vedlegg 1 med rød farge.
Oppdal kommune har mottatt søknad fra to interessenter som ønsker å kjøpe eiendommene og utvikle
arealene.
Den ene søkeren er Oppdal Holding AS, jfr. vedlegg 2. Vedlagt søknaden følger et mulighetsstudie,
der det skisseres et ønske om å bygge 10 fritidsenheter på 294/32 og et leilighetskompleks med
parkeringskjeller på 294/71.
Den andre søkeren er Harald Rogstad AS i samarbeid med Norrøn Laft Oppdal AS, jfr. vedlegg 3. De
tenker å utvikle arealet 294/32 i samme stil som eksisterende bebyggelse i området («Landsbyn»). På
eiendommen 294/71 ønsker de en utvikling av hytter i tråd med de 5 hyttene som allerede ligger i dette
området. Om markedet tilsier det kan det være aktuelt med utleie.
Det har vært dialog med partene og det er gitt tilbakemelding om at det vil bli lagt fram en sak til
Oppdal Formannskap/Kommunestyre der det søkes en politisk avklaring om Oppdal kommune ønsker
å avhende eiendommene og på hvilken måte dette eventuelt skal gjøres. Det er gjort kjent for søkerne
at et salg av eiendommene skal foregå i henhold til EØS sitt regelverk og retningslinjer.
I gjeldende reguleringsplan for områdene er arealene regulert til fritidsbebyggelse/utleiehytter/motell. I
kommuneplan er eiendommene utlagt til fritidsformål. For å utvikle arealene til fritidsformål må det
påregnes å utarbeide reguleringsplan for området. Avklaring av flomsituasjonen i området vil være et
sentralt tema i en slik reguleringsprosess.

Folkehelsevurdering
Avklart i gjeldende regulerings- /kommuneplan for området.
Vurdering
Som det fremgår av vedlegg 1, eier Oppdal kommune 294/32 og 294/71. Ca. 4500m2 av disse
eiendommene er mulig å utvikle til fritidsformål.
Oppdal Formannskap/Kommunestyre skal i denne saken ta stilling til om Oppdal kommune ønsker å
avhende eiendommene eller ikke. Ved vedtak om salg må det tas stilling til på hvilken måte et salg skal
gjennomføres.
Om det er ønskelig at arealene skal selges, er det to alternative veger videre. Den ene er å legge ut
kommunens areal i det åpne markedet for salg til høystbydende. Den andre måten er å selge/leie ut
eiendommene direkte til en enkeltaktør gjennom taksering som fastsetter markedsverdi på tomta. Det
skal da nyttes to uavhengige kvalifiserte takster.
I henhold til EØS regelverket er hovedprinsippet at det er markedsprisen som skal legges til grunn ved
salg av offentlig eiendom.
Oppdal kommune har de siste årene akseptert at utvikler av kommunal eiendom er gitt opsjon i inntil 2
år for å foreta de nødvendige avklaringer før selve eiendomssalget gjennomføres. Dette for å gi utvikler
en mulighet til å vurdere om det ønskede prosjektet lar seg gjennomføre før selve salget av
eiendommen gjennomføres.
Kommunens arealer som berøres i denne saken er etter Kommunedirektøren sin vurdering attraktive i
og med sin heisnære beliggenhet. Kommuneplanens arealdel definerer at arealene kan benyttes til
fritidsformål. Det er sannsynlig at det må foretas en reguleringsmessig avklaring, samt vurderinger i
forhold til flom. Oppdal kommune som forvaltningsmyndighet vil sikre at arealene utvikles i tråd med til
enhver tid gjeldende kommunale planer. Kommunedirektøren vurderer at kompleksiteten i forhold til
nødvendige avklaringer for å få utviklet arealene er relativt oversiktlige. Kommunedirektøren kan ikke
se at det vil være nødvendige med inngåelse av opsjonsavtale, men vurderer at kommunen bør gå rett
på salg av arealene.
Det er pr. dato et stort marked for fritidsboliger i Oppdal, slik at det er grunn til å tro at det er et større
marked enn de to ovennevnte søkerne. Kommunedirektøren mener det i denne saken vil være riktig å
tilby arealene i markedet til høystbydende slik at alle som vil kan by på arealet.
Begge de to søkerne på arealene har skissert gode prosjekter. Det er derimot vanskelig å beslutte
hvem av de to søkerne som skulle få kjøpe om skulle velge å selge til en enkeltaktør direkte. Ved å
legge ut arealene til høystbydende vil begge søkerne kunne by på arealene.
Slik Kommunedirektøren ser det er det ingen grunn til at kommunen skal sitte som eier av eiendom til
fritidsformål i dette området. I kommuneplanen legges det opp til å kommunen skal medvirke til
næringsutvikling. Ved å selge eiendommene vil dette i seg selv på sikt medvirke til næringsutvikling i
kommunen.
Ut fra en helhetsvurdering tilrår Kommunedirektøren at del av eiendommene 294/32,71 selges til
høystbydende ved bruk av eiendomsmegler. Høyeste bud på eiendommene skal godkjennes av
Oppdal Formannskap.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.03.2022

Behandling

Innstilling
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen blir som følger:
Kommunestyret vedtar at del av eiendommene gnr. 294 bnr. 32 og gnr. 294 bnr. 71 som vist med rød
skravur på vedlegg 1 til denne sak, skal selges til høystbydende ved bruk av eiendomsmegler.
Eiendommene kan selges hver for seg eller samlet. Høyeste bud på eiendommene skal godkjennes av
Oppdal Formannskap.
Kostnader forbundet med eiendomstransaksjonen, eiendomsmegler, teknisk og juridisk bistand
finansieres ved eiendomssalget. Kommunedirektør gis fullmakt til å engasjere eiendomsmegler til
gjennomføring av salgsprosess.

Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret vedtar at del av eiendommene gnr. 294 bnr. 32 og gnr. 294 bnr. 71 som vist med rød
skravur på vedlegg 1 til denne sak, skal selges til høystbydende ved bruk av eiendomsmegler.
Eiendommene kan selges hver for seg eller samlet. Høyeste bud på eiendommene skal godkjennes av
Oppdal Formannskap.
Kostnader forbundet med eiendomstransaksjonen, eiendomsmegler, teknisk og juridisk bistand
finansieres ved eiendomssalget. Kommunedirektør gis fullmakt til å engasjere eiendomsmegler til
gjennomføring av salgsprosess.

Vedlegg 1 – Oversiktskart 294/32,71

Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Lillian Kleffelgård

LIKL/2019/1353-34/033

Behandles av
Kommunestyret

Utvalgssaksnr
22/67

Møtedato
02.06.2022

Søknad om fritak fra politiske verv - Ketil Jacobsen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Søknad fra Ketil Jacobsen datert 03.05.2022.
Saksopplysninger
Ketil Jacobsen søker i e-post datert 03.05.2022 fritak fra sine politiske verv i Oppdal kommune grunnet
flytting. Jacobsen melder flytting i Folkeregisteret fra 01.06.2022, og søker å fratre sine verv fra samme
dato.
Jacobsen er fast medlem i kommunestyret for Høyre. Han er også valgt som medlem og leder i
Kontrollutvalget.
I kommuneloven § 7-9, 3.ledd heter det: «En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt
organ, trer endelig ut av organet.»
I kommuneloven § 7-10, 3.ledd: heter det: «Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de
er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt.»
Dette fører til at 1. varamedlem rykker automatisk opp som fast medlem.
Følgende ble valgt som varamedlemmer for Høyre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Thorvald Storli
Eli Dahle (nå Uavhengig)
Erik Skjøtskift
Tomas A. Rosset
Siri Dyveke Hoel
Asbjørn J. Liberg

I kommuneloven, § 23-1, siste ledd står det om kontrollutvalget: «Kommunestyret kan når som helst
velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle
medlemmene velges på nytt».
Følgende ble valgt som medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget (k-sak 21/10):
Arnt Nerhoel, nestleder
Inger Lise Toftaker
Ola Tor Vagnildhaug

Varamedlem 1.Bjørg Marit Sæteren
2. Magnus Grøtan Heggstad
3.Liv Ulvund Bjørgum

4. Haftor Skjelstad
5. Ingrid Mellem
Ketil Jacobsen, leder
Monica Flor

Varamedlem: 1. Torbjørn Mikkelsen
2. Erik Skjøtskift
3. Ingrid Sylthe Viken
4. Lisbeth Mellemsæter

I flg. § 23-1, tredje ledd er følgende utelukket fra valg til kontrollutvalget:
a) ordfører og varaordfører
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer og
varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare
d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen (gjelder også deltidsstillinger)
g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller
bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i h)
personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et
interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap.
h) Kommunelovens regler om kjønnsmessig balanse gjelder også for kontrollutvalget.

Kommunedirektørens tilråding
1. Med hjemmel i kommuneloven, § 7-9, gis Ketil Jacobsen fritak fra sine verv som medlem i
kommunestyret for Høyre, og som medlem og leder i kontrollutvalget, for resten av
inneværende valgperiode.
2. Med hjemmel i kommuneloven § 7-10 går Thorvald Storli inn som fast medlem av
kommunestyret.
3. Kommunestyret må i h.h.t. kommuneloven § 23-1,siste ledd foreta valg av samtlige medlemmer
og varamedlemmer i kontrollutvalget, og leder må velges på nytt.
4. Følgende velges i kontrollutvalget for resten av inneværende valgperiode 2019-2023:
Leder: ..................
Nestleder: ..................
Medlem: ..................
Medlem: ..................
Medlem: ..................
Varamedlem: ..................
Varamedlem: ..................
Varamedlem: ..................
Varamedlem: ..................
Varamedlem: ..................
Varamedlem: ..................
Varamedlem: ..................
Varamedlem: ..................
Varamedlem: ..................

FORESPØRSLER/INTERPELLASJONER

FO 22/14 Interpellasjon fra SP v/ Odd Arne Hoel - gang- og sykkelveg Fv.
6516

Interpellasjon GSV FV 6516
Den 3.5.22. hadde Oppdal besøk av lederen i Hovedutvalg for veg i Trøndelag fylkeskommune.
Etter det jeg forstår, så ble det fra utvalgslederen gitt marsjordre om å sette i gang planlegging av
GSV langs FV 6516 fra RV 70.
Skoleelevene i området må i dag ha såkalt sikringsskyss, for sikker transport til Midtbygda
oppvekstsenter, eller skolebuss til ungdomsskolen.
Behovet til oppsittere er dermed stort, og det er også et økonomisk aspekt, kostnadene til
sikringsskyss tatt i betraktning.
Fylkesutvalgslederen erkjenner at Fylkeskommunen er ansvarlig, men han ber altså Oppdal
Kommune om å sette i gang planleggingen av dette prosjektet så snart som mulig. Et «gryteklart»
prosjekt vil være enklere å prioritere når finansieringen skal på plass.
Den 23.03.22 kom et brev fra Regjeringen ved kommunalminister Gram og landbruksminister Borch.
Temaet her er jordvern, og oppfordring fra regjeringen om å være enda mer restriktive med bruk av
jordbruksarealer i forbindelse med utbygginger.
Jeg er kjent med at det fra Vognill utvikling har vært lagt fram en skisse til GSV mellom Vognill
boligområde i Myrtrøa, og Midtbygda oppvekstsenter. Hvorvidt dette er realiserbart, eller om det er
formålstjenlig vites ikke, men det beslaglegger i hvert fall minimalt med jordbruksareal. Det bør nok
derfor være med som et innspill i prosessen.
Forslag:
Kommunestyret ber kommunedirektøren, i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune om å sette i
gang en utredning for å finne den beste løsningen for GSV langs FV 6516, og arbeide for at dette
prosjektet kan realiseres på kortest mulig tid.

Interpellasjon fra Oppdal Senterparti v/ Linda Mai Helmersen Weiseth

AtB innførte 7. august 2021 tilbudet om Fleksibel transport i Oppdal kommune, som er et nytt
kollektivtilbud spesielt rettet mot distriktene. Tilbudet er for alle, om man er fastboende, hyttefolk
eller andre besøkende til bygda. Man kan reise med fleksibel transport både til handel og kultur- og
fritidstilbud, og om man skal reise videre med tog eller buss.
Løsningene som AtB har laget for Oppdal er, ifølge Atb, lik løsningen som alle andre kommuner fikk
tildelt, en standardisert løsning uten tilpasset behov. Men som AtB sier, de ser gjerne på en løsning
som er mer tilpasset behovet kommunen har for kollektiv transport i kommunen. Tilpasset kan være
i form av at vi får flere eller andre dager med avganger, utvidede eller legge til nye soner, og lage et
tilbud som er tilpasset høy- og lavsesong, eller spesielle arrangement. Slik løsningen er i dag har den
visse begrensinger for både tid og sted.
For at tilbudet i Oppdal skal komme innbyggerne mest mulig til gode, er det viktig at vi har et godt
egnet tilbud som kommer flest mulig til gode.

Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber kommunedirektøren se på en utredning sammen med AtBs ruteplanleggere for
en mer tilpasset kollektiv transportplan for Oppdal kommune. Dette fremmes som en sak for utvalg
for kultur, miljø og tekniske tjenester.
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