Møteprotokoll

OPPDAL KOMMUNE

Behandlet av

Kommunestyret
Møtet ble kunngjort i OPP samt på kommunens hjemmeside
Møtested:

Møtedato:

Klokkeslett:

Kommunestyresalen, Rådhuset

02.06.2022

09:30 - 16:10

Antall fremmøtte

25

Forfall meldt fra følgende:

Varamedlemmer som møtte:

Ketil Jacobsen
Olav Martin Mellemsæter
Arne Rønning
John Bjørndal-Volden

Eli Dahle
Thorvald Storli
Signe Kari Gulaker Vognild
Håvard Kletthammer

Diverse merknader

Fra administrasjonen møtte:
Kommunedirektør Ole Bjørn Moen, utviklingsleder Jan Kåre Husa, økonomisjef Elin J. Dolmseth,
rådgiver helse og omsorg Frøydis Lindstrøm, rådgiver oppvekst Dordi Aalbu, controller Richard
Sandnes og sekretær Åshild Ødegård
Div.info / godkjenning
Åpen halvtime: Kenth Frelsøy Brelin stilte spørsmål om utenforskap, inkludering, universell utforming i Oppdal
kommune. Besvart av ordfører.
Folkehelsekoordinator Vigdis Thun m.fl. orienterte om prosjektet "Fjellbøgda sammen". Ved en senere
anledning vil det bli orientert om kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeidet i Oppdal kommune.
Interpellasjoner:
 FO 22/14 Gang- og sykkelveg Fv. 6516. Besvart av ordfører.
Vedtak: Kommunestyret ber kommunedirektøren om å ta initiativ til 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.
 FO 22/15 Fleksibel transport i Oppdal.
Ordfører vil her be om at før det startes en utredning, vil han be TrønderTaxi og AtB komme til kommunestyret i
møte den 1. september for å redegjøre hvordan de tenker om kollektivtransport i vår kommune. Hva de har å
tilby, hvilke forventninger vi har og de til oss.
Utsettelse av saker til behandling: Sakene 22/58, 22/59 og 22/64 ble utsatt til neste kommunestyremøte 23.
juni.
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Underskrifter

2

Til behandling foreligger
Saksnr

Sakstittel

PS 22/50

Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra møte
05.05.2022

PS 22/51

Strukturendring i TrønderEnergi

PS 22/52

Styringsdokument for innføring av Helseplattformen

PS 22/53

Oppretting av ny LIS1-stilling 1. september 2022

PS 22/54

Tiltak for rekruttering av fastlege gjennom ALIS-tilskudd

PS 22/55

Årsregnskap og årsmelding 2021 for Oppdal kulturhus KF

PS 22/56

Årsregnskap og årsmelding 2021

PS 22/57

Sluttrapport for investeringsprosjekter som er avsluttet pr.
31.12.21

PS 22/58

Utredning - utvikling av et fullverdig distriktsmedisinsk
senter i Oppdal

PS 22/59

Rullering av Veteranplan for Oppdal kommune

PS 22/60

Kantineløsning Oppdal ungdomsskole

PS 22/61

Vedtektsendring Oppdal kulturhus KF

PS 22/62

Valg av styre i Oppdal kulturhus KF

PS 22/63

Ny samarbeidsavtale for Midt-Norge IUA (interkommunalt
samarbeid akuttforurensning)

PS 22/64

Årsmelding for råd for personer med funksjonsnedsettelse
2021

PS 22/65

294/32, 71 - Utvikling/salg av kommunal eiendom

PS 22/66

288/142 mfl. - Regulering av festeavgift - innløsning

PS 22/67

Søknad om fritak fra politiske verv - Ketil Jacobsen

U.off i hht

Vedlegg er unntatt offentlighet, jfr.
off.l. § 23, 4. ledd

Off.l. §23, første ledd

Orientering:


Kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeidet i Oppdal v/ Vigdis L. Thun

Geir Arild Espnes
ordfører
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FORESPØRSLER/INTERPELLASJONER
FO 22/14

Interpellasjon fra SP v/ Odd Arne Hoel - gang- og sykkelveg
Fv. 6516

FO 22/15

Interpellasjon fra SP v/ Linda Mai H. Weiseth - fleksibel
transport i Oppdal
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REFERATSAKER
RS 22/15

Møteprotokoll fra representantskapets møte 25.04.2022 ReMidt IKS

RS 22/16

Protokoll fra generalforsamlingen 25.04.2022 - ReMidt
Næring AS

RS 22/17

Protokoll årsmøte 26.04.2022 - Midt-Norge IUA

RS 22/18

Protokoll fra møte i Kontrollutvalg Fjell IKS 02.05.22

RS 22/19

Protokoll fra årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 25.04.2022

RS 22/20

Signert protokoll fra møte i representantskapet TBRT IKS
22.04.2022
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PS 22/50 Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra møte 05.05.2022

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.06.2022

Behandling

Vedtak
Ordførerens tilråding ble enstemmig vedtatt.
Vedtaket blir som følger:
Kommunestyreprotokoll fra møte 05.05.22 ble godkjent.

Ordførerens tilråding
Ordføreren tilrår at kommunestyreprotokoll fra møte 05.05.22 godkjennes.

PS 22/51 Strukturendring i TrønderEnergi

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.06.2022

Behandling
1.
Forslag fra KrF v/ Morten Olsen:
Kommunestyret i Oppdal gir ikke sin tilslutning til fremlagt plan for omorganisering av virksomheten i
TrønderEnergi.
2.
Forslag fra SV v/ Ingvild Vikan:
Kommunestyret i Oppdal gir ikke sin tilslutning til framlagte plan for omorganisering av virksomheten i
Trønderenergi og ber ordføreren å stemme imot foreslåtte fisjonsplan på Trønderenergis
generalforsamling med utskillelse av virksomheten i et nystiftet eierselskap, Trønderenergi Vekst
Holding AS og stemme imot å gi fullmakt på generalforsamlingen til kapitalforhøyelse ved å skyte inn
51 % av kommunens aksjer i Trønderenergi Vekst Holding.
3.
Morten Olsen foreslo på vegne av KrF og SV:
Kommunestyret i Oppdal gir ikke sin tilslutning til framlagte plan for omorganisering av virksomheten
og ber ordføreren stemme nei mot foreslåtte fisjonsplan på Trønderenergis generalforsamling.
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Vedtak
1.
KrF v/ Morten Olsen trakk sitt forslag.
2.
SV v/ Ingvild Vikan trakk sitt forslag.
3.
Fellesforslag fra SV og KrF falt med 6 mot 19 st. (mindretall: SV, KrF, SP v/ Kari Toftaker og Odd Arne
Hoel, AP v/ Magni Øveraas).
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 19 mot 6 st. (mindretall: SV, KrF, SP v/ Kari Toftaker og
Odd Arne Hoel, AP v/ Magni Øveraas).
Vedtaket 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.

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.
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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

PS 22/52 Styringsdokument for innføring av Helseplattformen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.06.2022

Behandling
Uttalelser fra utvalg for helse og oppvekst, eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse ble
sendt kommunestyret på epost 31.05.22.
Tilleggsforslag fra Høyre v/ Ingvill Dalseg:
Kommunestyret i Oppdal mener det er viktig at en økt andel av kostnadene til helseplattformen
finansieres over bevilgninger på statsbudsjettet og ber ordfører arbeide for dette inn mot regjering,
Storting, KS, regionråd og andre relevante fora.

Vedtak
Tilleggsforslag fra I. Dalseg ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen fra utvalg for helse og oppvekst med vedtatt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtaket blir som følger:
Kommunestyret tar styringsdokument for innføring av Helseplattformen i Oppdal kommune til
orientering.
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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.
Kommunestyret i Oppdal mener det er viktig at en økt andel av kostnadene til helseplattformen
finansieres over bevilgninger på statsbudsjettet og ber ordfører arbeide for dette inn mot regjering,
Storting, KS, regionråd og andre relevante fora.

Saksprotokoll i Utvalg for helse og oppvekst - 31.05.2022

Behandling

Innstilling
Kommunedirektørens tilrådning ble enstemmig tiltrådt.
Innstillingen blir som følger:
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.

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.

PS 22/53 Oppretting av ny LIS1-stilling 1. september 2022

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.06.2022
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Behandling
Ingvild Vikan stilte spørsmål om sin habilitet i saken.

Vedtak
Ingvild Vikan ble enstemmig erklært habil i saken (24 st.).
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt.
Vedtaket blir som følger:
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.

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
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PS 22/54 Tiltak for rekruttering av fastlege gjennom ALIS-tilskudd

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.06.2022

Behandling
Ingvild Vikan stilte spørsmål om sin habilitet i saken.
Elisabeth Hals stilte spørsmål om sin habilitet i saken.

Vedtak
Ingvild Vikan ble enstemmig erklært habil. (24 st.).
Elisabeth Hals ble med 22 mot 2 st. erklært habil (mindretall: Eli Dahle, uavhengig og Høyre v/ Ingvill
Dalseg).
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt.
Vedtaket blir som følger:
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.

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.

PS 22/55 Årsregnskap og årsmelding 2021 for Oppdal kulturhus KF

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.06.2022
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Behandling

Vedtak
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtaket blir som følger:
Kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding 2021 for Oppdal kulturhus KF som framlagt.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2022

Behandling

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

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

PS 22/56 Årsregnskap og årsmelding 2021

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.06.2022

Behandling

Vedtak
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtaket blir som følger:
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1) Årsregnskapet 2021 for kommunekassen og Konsolidert årsregnskap 2021 godkjennes som
fremlagt.
2) Årsmelding (med årsberetningen) for 2021 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2022

Behandling

Innstilling
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig tiltrådt.
Innstillingen blir som følger:
1) Årsregnskapet 2021 for kommunekassen og Konsolidert årsregnskap 2021 godkjennes som
fremlagt.
2) Årsmelding (med årsberetningen) for 2021 tas til orientering.

Kommunedirektørens tilråding
1) Årsregnskapet 2021 for kommunekassen og Konsolidert årsregnskap 2021 godkjennes som
fremlagt.
2) Årsmelding (med årsberetningen) for 2021 tas til orientering.

PS 22/57 Sluttrapport for investeringsprosjekter som er avsluttet pr.
31.12.21

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.06.2022

Behandling

Vedtak
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtaket blir som følger:
Sluttrapportene for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21 tas til orientering.
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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.

PS 22/58 Utredning - utvikling av et fullverdig distriktsmedisinsk senter i
Oppdal

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.06.2022

Behandling
Uttalelse fra råd for personer med funksjonsnedsettelse ble sendt kommunestyret på epost 31.05.22.

Vedtak
Det ble vedtatt å utsette saken til neste kommunestyremøte.

Saksprotokoll i Utvalg for helse og oppvekst - 10.05.2022

Behandling
Forslag til tillegg fra utvalg for helse og oppvekst:
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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.
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PS 22/59 Rullering av Veteranplan for Oppdal kommune

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.06.2022

Behandling

Vedtak
Det ble vedtatt å utsette saken til neste kommunestyremøte.

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.
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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.

PS 22/60 Kantineløsning Oppdal ungdomsskole

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.06.2022

Behandling
Mari Rui Heiniger ba kommunestyret ta stilling til sin habilitet i saken.
Forslag fra Høyre v/ Ingvill Dalseg:
Oppdal kommunestyre vedtar at det skal bygges kantine som frittstående bygg til elevene ved Oppdal
ungdomsskole.
Bygget skal settes opp på en slik måte at flerbruk gjøres mulig. Frivillighet, lag og organisasjoner skal
kunne bruke lokalene på ettermiddag og kveld.
Bygget skal også bygges slik at det enkelt kan bygges sammen med ny ungdomsskole, eller brukes av
kulturhuset, kulturskolen, rådhuset eller ODMS den dagen ungdomsskolen får ny kantine.
Tilleggsforslag nr. 1 fra Venstre v/ Elisabeth Hals:
Punktene i vedtaket fra Ungdomsrådet den 09.05.22 tas med i det videre arbeidet.
Tilleggsforslag nr. 2 fra Venstre v/ Elisabeth Hals:
Denne ordningen evalueres etter skoleåret 22/23.

Vedtak
Mari Rui Heiniger ble enstemmig erklært inhabil (24 st.).
Tilleggsforslag nr. 1 fra E. Hals ble enstemmig vedtatt (24 st.).
Tilleggsforslag nr. 2 fra E. Hals ble enstemmig vedtatt (24 st.).
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling med vedtatt tilleggsforslag og forslag fra
I. Dalseg ble formannskapets innstilling med vedtatt tillegg vedtatt med 21 mot 3 st. (mindretall: Eli
Dahle, uavhengig, og Høyre v/ Ingvill Dalseg og Thorvald Storli)
Vedtaket 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

Overføring til kommunalt foretak

Kr.540.000
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19408.242.880

Bruk av generelt disposisjonsfond

-kr. 540.000

Årlige driftsutgifter fra og med 2023 på kr. 290.000 innarbeides i Handlingsplan 2023-2026.

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.

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.
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PS 22/61 Vedtektsendring Oppdal kulturhus KF

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.06.2022

Behandling
Saksopplysning fra valgkomitéens leder Ingvild Dalseg:
Første avsnitt under "Saksopplysninger" må endres til:
Styret sammensettes av fire frittstående representanter oppnevnt av kommunestyret. Én representant
med personlig vararepresentant, velges av og blant de ansatte i foretaket.
Denne endringen tas inn i sakens særutskrift som sendes ut av saksbehandler.

Vedtak
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtaket blir som følger:
Vedtektene til Oppdal kulturhus KF, §4.2 endres til
§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.

PS 22/62 Valg av styre i Oppdal kulturhus KF
Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.06.2022

Behandling
Saksopplysning fra valgkomitéens leder Ingvild Dalseg:
Følgende må korrigeres: Heidi Pawlik Carlson er ansatt representant med Solveig Sandblost Aalbu
som varamedlem.

Vedtak
Formannskapets innstilling med korrigering fra valgkomitéens leder ble enstemmig vedtatt.
Vedtaket blir som følger:
Nytt styre i Oppdal kulturhus KF:
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Styremedlemmer
Roar Skimmeli (leder)
Knut Sneve (nestleder)
Martine Hårstad
Jan Kåre Bjørkås
Heidi Pawlik Carlson (ansatte)
Varamedlemmer
Iver Vammervold
Randi Holen Grøseth
Morten Olsen
Solveig Sandblost Aalbu (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)
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

PS 22/63 Ny samarbeidsavtale for Midt-Norge IUA (interkommunalt
samarbeid akuttforurensning)

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.06.2022

Behandling
Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester sin uttalelse ble sendt kommunestyret på epost 31.05.22.

Vedtak
Innstillingen fra utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester ble enstemmig vedtatt.
Vedtaket blir som følger:
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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.

Saksprotokoll i Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester - 31.05.2022

Behandling

Innstilling
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig tiltrådt (4 st.).
Innstillingen blir som følger:
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.

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.

PS 22/64 Årsmelding for råd for personer med funksjonsnedsettelse 2021

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.06.2022

Behandling

21

Vedtak
Det ble vedtatt å utsette saken til neste kommunestyremøte.

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.
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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

PS 22/65 294/32, 71 - Utvikling/salg av kommunal eiendom

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.06.2022

Behandling
Forslag fra Mari Rui Heiniger (uavhengig) på vegne av MDG, SV og Venstre:
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Eiendommene selges ikke. Landbruksfaglig vurdering og miljøfaglig vurdering foretas, og
kommuneplanens arealdel rulleres i tråd med FNs bærekraftsmål, før et eventuelt salg kan vurderes.

Vedtak
Ved alternativ avstemning mellom formannskapets innstilling og forslag fra Mari Rui Heiniger ble
formannskapets innstilling vedtatt med 18 mot 7 st. (mindretall: Venstre, SV, MDG, Mari Rui Heiniger
og Ingrid G. Johansson, begge uavhengig).
Vedtaket 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.

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.
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Kostnader forbundet med eiendomstransaksjonen, eiendomsmegler, teknisk og juridisk bistand
finansieres ved eiendomssalget. Kommunedirektør gis fullmakt til å engasjere eiendomsmegler til
gjennomføring av salgsprosess.

PS 22/66 288/142 mfl. - Regulering av festeavgift - innløsning

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.06.2022

Behandling
Kommunestyret drøftet om møtet skulle lukkes, jfr. kommunelovens § 11-5, 3. ledd bokstav b.

Vedtak
Det ble enstemmig vedtatt å lukke møtet, jfr. kommunelovens § 11-5, 3. ledd bokstav b.
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt.
Vedtaket blir som følger:
1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ferdigforhandle og signere avtale med Erik I. Bjerke om
innløsning av festeforholdet til 288/142, 288/142/1 og 288/202 i Oppdal med overtakelsesdato
01.07.2022 innenfor følgende omforente rammer:


Arealene overdras til Oppdal kommune for samlet beløp på kr 23 900 000 under
forutsetning av at eiendommene er fri for pengeheftelser. Beløpet betales kontant mot
skjøte(r) fritt for pengeheftelser. Kommunen dekker dokumentavgift og tinglysingsgebyr og
øvrige utgifter knyttet til gjennomføringen og formaliseringen av innløsningen, dog slik at
partene bærer hver sine utgifter til juridisk og eventuell annen bistand.



Partene har ansvar for egne skatteposisjoner.



Festeavgift betales etter gjeldende nivå frem til overtagelsesdato.

2.

Kjøp/innløsning av 288/142, 288/142/1 og 288/202, kr 24 500 000,- finansieres ved bruk av
bærekraftsfondet.

Følgende budsjettkorrigering gjennomføres:
02801.673.325.8284
09413.673.880.8284
3.

Kjøp av tomt/grunn
Bruk av bærekraftsfondet

24.500.000
-24.500.000

Kapittel 1.3 i vedtektene for Oppdal kommunes bærekraftsfond skal lyde: Grunnkapitalen i fondet
er kr. 82.921.000.
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Kommunedirektørens tilråding
1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ferdigforhandle og signere avtale med Erik I. Bjerke om
innløsning av festeforholdet til 288/142, 288/142/1 og 288/202 i Oppdal med overtakelsesdato
01.07.2022 innenfor følgende omforente rammer:
•

Arealene overdras til Oppdal kommune for samlet beløp på kr 23 900 000 under forutsetning av
at eiendommene er fri for pengeheftelser. Beløpet betales kontant mot skjøte(r) fritt for
pengeheftelser. Kommunen dekker dokumentavgift og tinglysingsgebyr og øvrige utgifter
knyttet til gjennomføringen og formaliseringen av innløsningen, dog slik at partene bærer hver
sine utgifter til juridisk og eventuell annen bistand.

•

Partene har ansvar for egne skatteposisjoner.

•

Festeavgift betales etter gjeldende nivå frem til overtagelsesdato.

2. Kjøp/innløsning av 288/142, 288/142/1 og 288/202, kr 24 500 000,- finansieres ved bruk av
bærekraftsfondet.
Følgende budsjettkorrigering gjennomføres:
02801.673.325.8284 Kjøp av tomt/grunn
09413.673.880.8284 Bruk av bærekraftsfondet

24.500.000
-24.500.000

3. Kapittel 1.3 i vedtektene for Oppdal kommunes bærekraftsfond skal lyde: Grunnkapitalen i fondet er
kr. 82.921.000.

PS 22/67 Søknad om fritak fra politiske verv - Ketil Jacobsen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.06.2022

Behandling
1.
Forslag fra Ingvill Dalseg på vegne av AP, MDG og Høyre:
Punkt 4:
Thorvald Storli, ny leder
Monica Flor
Varamedlem:
1. Torbjørn Mikkelsen
2. Erik Skjøtskift
3. Ingrid Sylthe Viken
4. Lisbeth Mellemsæter
Nytt punkt 5:
Thorvald Storli fratrer varamannslisten til Høyre i formannskapet.
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2.
Forslag fra Ola Husa Risan på vegne av SP, KrF, Venstre og SV:
Punkt 4:
Arnt Nerhoel, nestleder
Inger Lise Toftaker
Ola Tor Vagnildhaug
Vara
1. Bjørg M. Sæteren
2. Magnus G. Heggestad
3. Liv U. Bjørgum
4. Haftor Skjelstad
5. Ingrid Mellem

Vedtak
Kommunedirektørens tilråding, punkt 1-3, ble enstemmig vedtatt.
Forslag til punkt 4 fra O. H. Risan ble enstemmig vedtatt.
Forslag til punkt 4 fra I. Dalseg ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra I. Dalseg til nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt
Vedtaket blir som følger:
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 ble valgt i kontrollutvalget for resten av inneværende valgperiode 2019-2023:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Thorvald Storli
Arnt Nerhoel
Monica Flor
Inger Lise Toftaker
Ola Tor Vagnildhaug

Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Torbjørn Mikkelsen
Erik Skjøtskift
Ingrid Sylthe Viken
Lisbeth Mellemsæter
Bjørg M. Sæteren
Magnus G. Heggestad
Liv U. Bjørgum
Haftor Skjelstad
Ingrid Mellem
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5. Thorvald Storli fratrer varamannslisten til Høyre i formannskapet.

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: ..................
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