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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Oppdal kommunes økonomireglement:
https://www.oppdal.kommune.no/globalassets/pdfdokumenter/politikk/okonomireglement-oppdal---rev2016.pdf
Oppdal kommunes finansreglement:
https://www.oppdal.kommune.no/globalassets/pdfdokumenter/politikk/reglement/finansreglement--vedtatt-5.5.22.pdf

Saksopplysninger
Ved utløpet av hvert tertial, dvs. pr. 30.4. og 31.8., skal det i henhold til Oppdal kommunes
økonomireglement utarbeides en rapport til kommunestyret der hovedfokuset skal være rettet mot
budsjett- og resultatavvik. I tillegg skal det rapporteres på oppfølging av finansreglementet.
I vedlegg til denne saken rapporteres det pr. 30.4.22 på
 finansforvaltning
 driftsregnskapet med forslag til budsjettkorrigeringer
 investeringsregnskapet med forslag til budsjettkorrigeringer
Rapportering på oppfølging av politiske vedtak skjer i egen sak.
Miljøfaglig vurdering

Landbruksfaglig vurdering

Folkehelsevurdering

Vurdering
Driftsregnskapet, oppsummering:
Forslag til Kommuneproposisjon 2023 anslår at kommunesektorens skatteinntekter i 2022 blir 17,4 milliarder
kroner høyere enn lagt til grunn i vedtatt statsbudsjett. Oppjusteringen har sammenheng både med oppjustert
anslag for lønns- og sysselsettingsvekst og økte restskatter som følge av store utbytteuttak i 2021. Økte
skatteinntekter som følge av økt utbytte betraktes av regjeringen som ekstraordinære inntekter, som kommer i en
situasjon der norsk økonomi er i en høykonjunktur og det samtidig er store ekstraordinære utgifter på
statsbudsjettet. Regjeringen foreslår derfor at det vesentligste av disse merinntektene skal tilfalle staten, og 9,1
mrd. kroner av merskatteveksten trekkes inn allerede i 2022 gjennom et trekk i rammetilskuddet (Kilde: KS sin
prognosemodell).

Beregninger gjennomført i KS sin prognosemodell tilsier at Oppdal kommune sine inntekter fra skatt og
rammetilskudd i 2022 blir 11,2 millioner kroner høyere enn forutsatt i budsjettet for 2022. Samtidig sier forslag til
Kommuneproposisjon 2023 at kostnadsveksten i kommunal sektor blir høyere enn budsjettert. For Oppdal
kommune er kostnadsveksten beregnet til 9,7 millioner kroner. Enhetenes rammer må korrigeres for denne
økningen, hvis ikke må tjenesteproduksjonen justeres ned for å dekke inn kostnadsveksten. Kommunedirektøren
trenger imidlertid noe tid på å vurdere hvordan kompensasjonen for økte lønns- og driftsutgifter skal fordeles. Det
foreslås derfor at budsjetterte skatte- og rammetilskuddsinntekter i 2022 justeres i samsvar med forslag til
Kommuneproposisjon 2023, men at den generelle økningen i skatt- og rammetilskuddsinntekter på kr.
11.218.000 i første omgang avsettes til disposisjonsfond. Kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret
med en sak om disponering av beløpet.
Det forventes at årets netto finansutgifter (avdrag, renteinntekter og –utgifter og utbytte blir omtrent som
budsjettert.
Bevilgningen til drift, dvs. til enhetene og div. fellesområder, viser pr. 30.4. et mindreforbruk på ca. 5,3 millioner
kroner i forhold til periodisert budsjett (jfr. Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4
andre ledd, oppsummeringen på slutten av tabellen: Sum alle områder, netto bevilgning). Avviket er
sammensatt, men de største avvikene er knyttet til følgende forhold:
 Stab- og støttetjenester har et mindreforbruk på ca. 1,5 millioner kroner. Avviket skyldes i hovedsak
periodiseringsavvik.
 Helse- og oppvekstforvaltning sitt merforbruk på ca. 0,6 millioner kroner er sammensatt: Noe skyldes
periodiseringsavvik, noe skyldes høyere tilskudd til private barnehager pga. flere småbarn i private
barnehager enn budsjettert og noe skyldes økte utgifter til legevakt grunnet økt beredskap og aktivitet på
legevakt.
 Plan og forvaltning har et mindreforbruk på ca. 0,7 som i hovedsak er periodiseringsavvik.
 Oppdal helsesenter har et mindreforbruk på ca. 1,0 millioner som i hovedsak er periodiseringsavvik.
 Oppdal ungdomsskole har et merforbruk på ca. 0,5 millioner kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak mye
sykdom som følge av COVID-19 og stort behov for vikarer.
 Høgmo og Pikhaugen barnehager har et merforbruk på ca. 1,0 millioner kroner som i hovedsak skyldes
periodiseringsavvik.
 Tekniske tjenester viser et mindreforbruk på ca. 1,3 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak
periodiseringsavvik.
 Helse og familie har et merforbruk på ca. 1,6 millioner kroner. Merforbruket skyldes økte vedtak om
ressurskrevende tjenester samt noe periodiseringsavvik.
 NAV har et regnskapsmessig mindreforbruk på ca. 1,8 millioner kroner, noe som skyldes mindre utbetalt
økonomisk stønad til livsopphold enn budsjettert.
 Regnskapsområdet kraftrettigheter viser en merinntekt på 3,1 millioner kroner.
Enhetene har samlet hatt ca. 4,5 millioner kroner i COVID-19-utgifter pr. 30.4.22. 0,9 millioner kroner av utgiftene
dekkes av statstilskudd til COVID-19-vaksinering. Resterende beløp, ca. 3,6 millioner kroner, er foreslått dekket
ved bruk av det generelle disposisjonsfondet.
Nærmere omtale av den enkelte enhets regnskapsresultat pr. 30.4.22 finnes under kapitlet om enheten.
Kraftinntektene og COVID-19 er omtalt i egne kapitler.
På bakgrunn av driftsforhold innrapportert i tertialrapporten fra enhetene pr. 30.4.22 er det foreslått å
gjennomføre følgende budsjettendring i driftsbudsjettet for 2022:
Fagansvar helse, Oppdal helsesenter, hjemmetjenester og helse og familie:
 Kr. 458.000 flyttes fra Fagansvar helse og fordeles til Oppdal helsesenter (kr. 172.000), Hjemmetjenesten (kr.
172.000) og Helse og familie (kr. 114.000): Årsak: Fra 1.1.22 har kommunene plikt til å betale for kostnadene

til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID og kjernejournal, e-resept og
helsenorge.no. Tildelt beløp fra staten, kr. 459.000, er i budsjettet for 2022 budsjettert på Fagansvar helse i
påvente av avklaring av fordelingen av beløpet mellom aktuelle enheter.
Pikhaugen barnehage:
 Kr. 460.000 som følge av at barnehagen har fått flere barn (tilsvarer 5,5 plasser)
Beløpet finansieres ved bruk av enhetens disposisjonsfond.
Helse og familie:
 Kr. 70.000 til flyktningearbeid innen psykisk helse.
Beløpet finansieres ved bruk av flyktningefondet.
Helse og familie har i tertialrapporten varslet om institusjonsplassering i barnevernet fra 01.01.22 med en
månedsprisen for kommunen på kr. 170.000. I tillegg kommer noen utgifter knyttet til klær/utstyr osv.
Plasseringen kan føre til utgifter på anslagsvis 2,1 mill. kr. i 2022. Det foretas en vurdering om overflytting til
fosterhjem i løpet av høsten, og i så fall vil kostnadene bli lavere. Kommunedirektøren kommer tilbake til
finansering av tiltaket i tertialrapport 2-2022.
Tekniske tjenester:
 Kr. 567.000 til dekning av høyere timepriser til vintervedlikehold etter gjennomført anbudskonkurranser
høsten 2021
 Kr. 110.000 til brøyting/strøing og bortkjøring av snø på p-plasser (beløpet var ikke budsjettert)
Beløpene finansieres ved å redusere budsjettert avsetning til disposisjonsfond.
Kraftrettigheter:
 Kr. 4.664.000 til dekning av svikt i netto inntekter fra salg av kraft. I stedet for opprinnelig budsjettert
overskudd fra kraftforvaltningen i år på 5,9 millioner ser det ut til at overskuddet kun blir på 1,2 millioner
kroner. Se nærmere omtale i kapittel 3 Kraftforvaltning i denne rapporten.
Beløpet finansieres ved å redusere budsjettert avsetning til disposisjonsfond.
Skatt og rammetilskudd:
 Kr. 15.030.000 i merinntekter på skatt
 Kr. 3.812.000 i mindreinntekt på rammetilskudd.
Endringene skyldes at staten har oppjustert skatteanslaget for 2022. Samtidig har staten oppjustert anslaget for
lønns- og prisveksten for kommunesektoren i 2022. Kommunedirektøren trenger noe tid på å vurdere hvordan
kompensasjonen for økte lønns- og driftsutgifter skal fordeles mellom enhetene. Det foreslås derfor å avsette
økningen i skatt- og rammetilskuddsinntekter på kr. 11.218.000 til disposisjonsfond og at kommunedirektøren
kommer tilbake til kommunestyret med en sak om disponering av beløpet. Se nærmere omtale i kapitlet om
«Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd» i denne rapporten.
Eiendomsskatt:
 Kr. 470.000 i lavere inntekt enn budsjettert.
Beløpet finansieres ved å redusere budsjettert avsetning til disposisjonsfond.
COVID-19-utgifter:
 Kr. 3.589.000 fordeles blant enhetene til dekning av COVID-19-utgifter. Se nærmere omtale i kapitlet
«COVID-19-situasjonen» i denne rapporten. Beløpet finansieres ved bruk av generelt disposisjonsfond.
 Kr. 1.173.000 tilføres Plan og forvaltning sitt budsjett til delvis dekning av utgifter med COVID-19-vaksinering
(kr. 913.000) og til dekning av utgifter med å opprettholde TISK-beredskapen i andre halvår 2022 (kr.
260.000). Beløpet finansieres ved mottatt tilskudd via rammetilskuddet.
Foreslåtte budsjettkorrigeringer fører til at netto driftsresultat reduseres med 9,9 millioner kroner, noe som gir et
negativt netto driftsresultat på 2,5 millioner kroner. Netto driftsmargin (dvs. netto driftsresultat i % av
driftsinntektene) for 2022 anslås nå til -0,4%. Vedtatte finansielle måltall gir føringer for at netto driftsmargin skal
være 1,5%. For å oppnå en netto driftsmargin på 1,5% må netto driftsresultat (dvs. inntektene minus utgiftene)
være på ca. 9,4 millioner kroner.
I beregningen er det forutsatt at økte skatteinntekter på 11,2 millioner kroner i sin helhet blir tilført enhetenes
budsjettrammer for å dekke opp for høyere lønns- og prisstigning enn forutsatt da budsjettet for 2022 ble vedtatt.
Ettersom utgiftene og inntektene øker tilsvarende, påvirker ikke det netto driftsmargin.

Investeringsregnskapet, oppsummering:
I opprinnelig investeringsbudsjett for 2022 var det budsjettert med en investeringsutgift på ca. 124
millioner kroner. Tertialrapporten viser at prosjektene i hovedsak blir gjennomført som forutsatt,
med noen unntak: det foreslås at budsjetterte investeringskostnader reduseres med ca. 15 millioner
kroner. Hovedårsaken til reduksjonen er:


Prosjekt 671.6821 – Elevkantine ungdomsskolen: bevilgningen på 14,1 millioner kroner tas
ut jfr. vedtak i kommunestyret

Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret tar Tertialrapport 1-2022 til orientering.
Driftsbudsjettet korrigeres slik:
På bakgrunn av rapporteringer på skjemaene Bevilgingsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4
første ledd og Bevilgingsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd gjennomføres
følgende budsjettkorrigeringer:
Ansvar

Funksjon Art

Budsjettkorrigering

372

Oppdal Helsesenter

253

11953 Lisenser - avgifter

172 000

383

Enhetsadm. Hjemmetjenester

254

11953 Lisenser - avgifter

172 000

710

Psykisk helse- og rusarbeid

254

11953 Lisenser - avgifter

57 000

720

Medisinsk rehabilitering

241

11953 Lisenser - avgifter

57 000

190

Fagansvar helse

232

14701 Tilskudd til private

-458 000

560

Pikhaugen barnehage

201

10101 Regulativlønn

560

Pikhaugen barnehage

201

19409 Bruk av enhetens disposisjonsfond

710

Psykisk helse- og rusarbeid

254

10101 Regulativlønn

710

Psykisk helse- og rusarbeid

880

19410 Bruk av flykningefondet

-70 000

610

Kommunale veier

332

12302 Vedlikehold veg vinter

567 000

612

Parkeringsplasser

332

12302 Vedlikehold veg vinter

110 000

970

Fondstransaksjoner

880

15408 Redusert avsetning til disposisjonsfond

245

Kraftrettigheter

321

13504 Kjøp av konsesjonskraft

245

Kraftrettigheter

321

13717 Uttak av Drivakraft

245

Kraftrettigheter

321

16506 Salg av konsesjonskraft

245

Kraftrettigheter

321

16514 Salg av Drivakraft

245

Kraftrettigheter

321

16516 Opprinnelsesgarantier Drivakraft

245

Kraftrettigheter

321

16517 Avregning prissikring kraft

14 200 000

970

Fondstransaksjoner

880

15408 Redusert avsetning til disposisjonsfond

-4 664 000

800

Skatteinntekter

800

18701 Skatt på inntekt og formue

840

Generelle statlige tilskudd

840

18001 Rammeoverføring

460 000
-460 000
70 000

-677 000
474 000
5 400 000
-10 330 000
-5 000 000
-80 000

-15 030 000
3 812 000

970

Fondstransaksjoner

880

15408 Avsetning til disposisjonsfond

800

Skatteinntekter

800

18741 Eiendomsskatt på verker og bruk

800

Skatteinntekter

800

18751 Eiendomsskatt annen fast eiendom

970

Fondstransaksjoner

880

15408 Redusert avsetning til disposisjonsfond

11 218 000
340 000
130 000
-470 000

Følgende budsjettkorrigeringer innebærer at kr. 3.589.000 fra generelt disposisjonsfond bevilges til dekning av
enhetenes regnskapsførte COVID-19-utgifter pr. 30.4.22:
Prosjekt

Funksjon

Ansvar

8900

120

150

Servicetorget

10401 Overtidsgodtgjørelse

8900

253

370

Oppdal Helsesenter avd Tunet

10203 Syke- og permisjonsvikarer

168 000

8900

253

371

Oppdal Helsesenter avd Høa

10203 Syke- og permisjonsvikarer

131 000

8900

253

372

Oppdal Helsesenter enhetsadm

12604 Vask og rensing av tøy

94 000

8900

261

378

Oppdal Helsesenter renhold

11201 Annet forbruksmateriell

18 000

8900

254

379

Sanatelltunet

10203 Syke- og permisjonsvikarer

84 000

8900

254

380

Hjemmesykepleien

10203 Syke- og permisjonsvikarer

243 000

8900

254

382

Hjemmehjelp/kantine og BPA

10203 Syke- og permisjonsvikarer

10 000

8900

254

383

Enhetsadm hjemmetjenester

12002 Utstyr (inkl PC og programvare)

51 000

8900

254

384

Bo- og aktivitetssenter

10203 Syke- og permisjonsvikarer

196 000

8900

254

385

Bjerkevegen

10203 Syke- og permisjonsvikarer

152 000

8900

254

386

Bjerkehagen/Engvegen

10203 Syke- og permisjonsvikarer

139 000

8900

234

387

Dagaktivisering

10203 Syke- og permisjonsvikarer

33 000

8900

254

388

Mellomvegen

10203 Syke- og permisjonsvikarer

67 000

8900

233

400

Enhetsadm Plan og forvaltning

10401 Overtidsgodtgjørelse

28 000

8900

233

462

Miljørettet helsevern

10506 Annen lønn

8900

840

840

Generelle statlige tilskudd

18001 Rammetilskudd

8900

233

462

Miljørettet helsevern

10525 Vaktordning

8900

202

500

Aune barneskole

10201 Vikarer

28 000

8900

202

530

Midtbygda skole

10201 Vikarer

18 000

8900

215

531

SFO Midtbygda

10201 Vikarer

12 000

8900

201

535

Midtbygda barnehage

10201 Vikarer

133 000

8900

202

550

Ungdomsskolen

10201 Vikarer

24 000

8900

201

560

Pikhaugen barnehage

10201 Vikarer

57 000

8900

201

562

Høgmo barnehage

10201 Vikarer

60 000

8900

385

671

Kommunale off. bygg

11305 Datakommunikasjon

2 000

8900

190

678

Renhold bygg

10755 Vikarer renholdere

3 000

8900

880

940

Fondstransaksjoner

19408 Bruk av generelt disposisjonsfond

8901

233

462

Miljørettet helsevern

10506 Annen lønn

8901

840

840

Generelle statlige tilskudd

18001 Rammetilskudd

8901

880

940

Fondstransaksjoner

19408 Bruk av generelt disposisjonsfond

8902

253

372

Oppdal Helsesenter enhetsadm

11101 Medisinske forbruksvarer

8902

880

940

Fondstransaksjoner

19408 Bruk av generelt disposisjonsfond

Art

Budsjettkorrigering
17 000

591 000
-260 000
260 000

-2 359 000
974 000
-913 000
-61 000
12 000
-12 000

8903

253

370

Oppdal Helsesenter avd Tunet

10401 Overtidsgodtgjørelse

113 000

8903

253

371

Oppdal Helsesenter avd Høa

10109 Variable tillegg

257 000

8903

253

375

Oppdal Helsesenter kjøkken

10203 Syke- og permisjonsvikarer

8903

261

378

Oppdal Helsesenter renhold

10754 Overtid renholdere

8903

254

379

Sanatelltunet

10109 Variable tillegg

152 000

8903

254

380

Hjemmesykepleien

10401 Overtidsgodtgjørelse

145 000

8903

254

384

Bo- og aktivitetssenter

10401 Overtidsgodtgjørelse

154 000

8903

254

385

Bjerkevegen

10401 Overtidsgodtgjørelse

8903

254

386

Bjerkehagen/Engvegen

10109 Variable tillegg

8903

234

387

Dagaktivisering

10101 Regulativlønn

8903

254

388

Mellomvegen

10401 Overtidsgodtgjørelse

8903

241

726

Helsetjenester for barn og unge

10401 Overtidsgodtgjørelse

8903

880

940

Fondstransaksjoner

19408 Bruk av generelt disposisjonsfond

2 000
11 000

74 000
127 000
3 000
73 000
46 000
-1 157 000

Investeringsbudsjettet korrigeres slik:
Prosj
ekt
1173 Nye moduler Visma HRM/Økonomi

Ans
var
120

Funks
jon
120

Art

Korreksjon

02002 Utstyr

-80 000

1173

Nye moduler Visma HRM/Økonomi

120

120

04291 Moms generell komp.ordning

-20 000

1173

Nye moduler Visma HRM/Økonomi

120

841

07291 Kompensasjon moms

20 000

1173

Nye moduler Visma HRM/Økonomi

120

880

09704 Overf fra drift generelt dispf

80 000

1173

Nye moduler Visma HRM/Økonomi

140

120

02002 Utstyr

80 000

1173

Nye moduler Visma HRM/Økonomi

140

120

04291 Moms generell komp.ordning

20 000

1173

Nye moduler Visma HRM/Økonomi

140

841

07291 Kompensasjon moms

-20 000

1173

Nye moduler Visma HRM/Økonomi

140

880

09704 Overf fra drift generelt disp.fond

-80 000

3711

Velferdsteknologi pleie og omsorg

372

253

02002 Utstyr

170 000

3711

Velferdsteknologi pleie og omsorg

372

253

04291 Moms generell komp.ordning

3711

Velferdsteknologi pleie og omsorg

372

841

07291 Kompensasjon moms

3711

Velferdsteknologi pleie og omsorg

372

880

09704 Overf fra drift generelt disp.fond

3711

Velferdsteknologi pleie og omsorg

980

880

15701 Overf til invest.regnskapet

170 000

3711

Velferdsteknologi pleie og omsorg

980

880

19408 Bruk av generelt disp.fond

-170 000

3714

Kjøkkenutstyr helsesenteret

372

253

02008 Kjøkkenutstyr

3714

Kjøkkenutstyr helsesenteret

372

253

04291 Moms generell komp.ordning

3714

Kjøkkenutstyr helsesenteret

372

841

07291 Kompensasjon moms

3714

Kjøkkenutstyr helsesenteret

372

880

09410 Bruk av generelt kapitalfond

3828

Utkjøp av bil hjemmetjenesten

387

234

02102 Kjøp av transportmidler

5 000

3828

Utkjøp av bil hjemmetjenesten

387

234

4 000

3828

Utkjøp av bil hjemmetjenesten

387

880

02104 Omkostninger vedr kjøp av
transp.midler
09410 Bruk av generelt kapitalfond

6246

Tiltak for myke trafikanter

610

332

02302 Opparbeidelse veger

42 000
-42 000
-170 000

29 000
7 000
-7 000
-29 000

-9 000
200 000

6246

Tiltak for myke trafikanter

610

332

04291 Moms generell komp.ordning

6246

Tiltak for myke trafikanter

610

841

07291 Kompensasjon moms

6246

Tiltak for myke trafikanter

610

332

08301 Tilskudd fra fylkeskommunen

6266

Utskifting gatelysarmatur - led

613

332

6266

Utskifting gatelysarmatur - led

613

880

02301 Oppføring/vedl.h bygn og
installasjoner
09706 Overf fra drift dispfond kapformål

-3 000

6266

Utskifting gatelysarmatur - led

980

880

15701 Overf til investeringsregnskapet

3 000

6266

Utskifting gatelysarmatur - led

980

880

19404 Bruk av disp.fond til kapformål

6186

Nyanl Driva boligfelt nord, vann

614

345

02305 Opparbeidelse vannledning

150 000

6186

Nyanl Driva boligfelt nord, vann

614

870

09101 Opparbeidelse vannledning

-150 000

6187

Nyanl Driva boligfelt nord, avløp

617

353

02306 Opparbeidelse kloakkledning

6187

Nyanl Driva boligfelt nord, avløp

617

870

09101 Bruk av lån

8104

Brennan Vest II

660

315

01954 Offentlige gebyrer

8104

Brennan Vest II

660

880

09410 Bruk av generelt kapitalfond

8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

660

315

02309 Opparbeidelse

-550 000

8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

660

315

04291 Moms generell komp.ordning

-137 000

8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

660

841

07291 Kompensasjon moms

137 000

8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

660

880

09410 Bruk av generelt kapitalfond

550 000

6809

Ungd.skolen rehab
nedløp/gradrenner
Ungd.skolen rehab
nedløp/gradrenner
Ungd.skolen rehab
nedløp/gradrenner
Ungd.skolen rehab
nedløp/gradrenner

671

222

47 000

671

222

02301 Oppføring/vedl.h bygn og
installasjoner
04291 Moms generell komp.ordning

671

841

07291 Kompensasjon moms

-12 000

671

880

09410 Bruk av generelt kapitalfond

-47 000

6821

Elevkantine ungdomsskolen

671

222

02311 Hovedentreprise bygg

6821

Elevkantine ungdomsskolen

671

222

04291 Moms generell komp.ordning

6821

Elevkantine ungdomsskolen

671

841

07291 Kompensasjon moms

6821

Elevkantine ungdomsskolen

671

870

09101 Bruk av lånemidler

6826

Sanering VA Drivdalen skole

671

222

170 000

6826

Sanering VA Drivdalen skole

671

222

02301 Oppføring/vedl.h bygn og
installasjoner
04291 Moms generell komp.ordning

6826

Sanering VA Drivdalen skole

671

841

07291 Kompensasjon moms

-42 000

6826

Sanering VA Drivdalen skole

671

880

09410 Bruk av generelt kapitalfond

8283

Innløsn festeomr gnr 288/128,133

673

325

02801 Kjøp av tomt/grunn

8283

Innløsn festeomr gnr 288/128,133

673

880

09413 Bruk av bærekraftsfondet

6816

Oppgradering utleieboliger

675

265

366 000

6816

Oppgradering utleieboliger

675

265

02301 Oppføring/vedl.h bygn og
installasjoner
04291 Moms generell komp.ordning

6816

Oppgradering utleieboliger

675

841

07291 Kompensasjon moms

-91 000

6816

Oppgradering utleieboliger

675

880

09410 Bruk av generelt kapitalfond

6809
6809
6809

50 000
-50 000
-200 000
3 000

-3 000

230 000
-230 000
6 000
-6 000

12 000

-11 302 000
-2 825 000
2 825 000
11 302 000

42 000
-170 000
-16 000
16 000

91 000
-366 000

6814

Kjøp av utleiebolig

676

265

02851 Kjøp av bygninger

-698 000

6814

Kjøp av utleiebolig

676

871

09101 Bruk av lånemidler

698 000

6816

Oppgradering utleieboliger

676

265

6816

Oppgradering utleieboliger

676

880

02301 Oppføring/vedl.h bygn og
installasjoner
09410 Bruk av generelt kapitalfond

-366 000
366 000
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1. Internkontroll
I kommuneloven § 25-1 om internkontroll i kommunen står det:
Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å
sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er
ansvarlig for internkontrollen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses
virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren
a.
b.
c.
d.
e.

utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
ha nødvendige rutiner og prosedyrer
avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

§ 25-2. Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn
Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om
resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.
Internkontroll skjer ved bruk av ulike fagsystemer.
Avvik som oppstår skal rapporteres, behandles og lukkes på lavest mulig nivå i
organisasjonen, alt på enklest mulig måte ved bruk av kvalitetssystemet Compilo. Den enkelte
ansatte som skal rapportere avvik har flere valgmuligheter som enten er obligatoriske eller
valgfrie:







Definere alvorlighetsgrad
Definere prosjekt, pasient, enhet eller utstyr
Definere riktig kategori fra struktur (HMS, interne forhold, tjenesteleveranser,
leverandører, kunder etc.)
Beskrive avviket
Foreslå forslag til endring
Legge ved bilder/illustrasjoner eller dokumenter

Enhetene har i første tertial rapportert til sammen 166 avvik fordelt på 96 tjenesteavvik, 29
avvik på organisasjon/internt, 34 avvik på HMS og 7 avvik på informasjonssikkerhet.
Kommunedirektøren skal rapportere avvik som ikke er lukket på et lavere nivå i
organisasjonen. Det er pr. 1. tertial ingen avvik som ikke er lukket.
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2. Finansforvaltning
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.

Låneforvaltningen
Samlet lånegjeld ved utgangen av 1.tertial var på 391,5 millioner kroner. Langsiktig lånegjeld til egne
investeringer er knyttet mot lån i henholdsvis KLP og Kommunalbanken, og delvis via Husbanken. Av
kommunens langsiktige lånegjeld er det 307,3 millioner kroner av gjelden som belaster driftsregnskapet med
avdrag. Avdrag knyttet til innlån i Husbanken – forvaltningslån – bokføres i investeringsregnskapet, og
belaster således ikke driftsregnskapet (renter bokføres i driftsregnskapet).
Lånegjeld per 30.04.2022. Beløp i hele tall.
Beskrivelse
Beløp
Langsiktig lånegjeld - egne investeringer

306 400 516

Innlån i Husbanken – egne investeringer

151 662

Innlån i Husbanken - forvaltningslån

84 177 344

Sum langsiktig lånegjeld ekskl. foretak

391 565 678

Gjennomsnittlig rente per 30.04.2022. Tall i prosent.
Gjennomsnittlig
flytende rente

1,35

Gjennomsnittlig
fast rente

Gjennomsnittlig
rente - total

2,02

Budsjettert
gjennomsnittlig rente

1,63

1,9

I 2022 er det foreløpig ikke gjennomført opptak av lån til egne investeringer, men det er per 30.04.2022 tatt
opp forvaltningslån på 7 millioner kroner.
Pr. 30.4. er gjennomsnittlig rente 1,63%. Ved bruk av finansverktøyet KBN Finans er gjennomsnittlig
rentesats for slutten av 2022 beregnet til 2,36% på eksisterende lå, mens gjennomsnittet for 2022 er
beregnet å bli 1,91%. Det forventes at lånerenten øker i løpet av året og at avviket i forhold til budsjettert
rente er ubetydelig.
I Oppdal kommunes finansreglement er det definert følgende krav:
Status finansreglement 30.04.2022
Beskrivelse av krav

Faktisk
30.04.2022

Minimum 40 % av kommunens samlede gjeld skal være sikret med fast rente frem til
en fastsatt dato
Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt utgjøre 15 % av gjelden.
Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke være under 1,25 år.

Status

42,17%

OK

11,1%
1,62

OK
OK

Forvaltning av ledig likviditet
Plassering av ledig likviditet ble vedtatt av kommunestyret i sak 38/2022.
Status finansreglement 30.04.2022
Beskrivelse av krav

Faktisk
30.04.2022

Andel av ledig likviditet som kan plasseres som bankinnskudd: 0-100%
Andel av ledig likviditet som kan plasseres i pengemarkedsfond: 0-100%
Andel av ledig likviditet som kan plasseres i obligasjonsfond:
0-50%
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Status
OK
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Likviditetsforvaltningen
Beholdningen på konsernkonto ved utgangen av 1.tertial utgjorde 329,2 millioner kroner. Tilsvarende ved
utgangen av første tertial 2021 var 243 millioner kroner.
Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning så langt i 2022 var rundt 336 millioner kroner. Tilsvarende var den
gjennomsnittlige beholdningen 246 millioner kroner i 2021. Det store spranget i november 2021 skyldes
innbetaling av oppgjør for salg av aksjepost i Vitnett AS til NEAS AS.
Utvikling likviditet på konsernkonto for årene 2019 – 2022.

Konsernkonto
400 000 000
350 000 000
300 000 000
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

SALDO 2022

276,6
170,0

AUG

SEP

SALDO 2021

Saldo likvide midler. Beløp i millioner kroner.
Måletidspunkt Driftsmidler Fondsmidler
(Renter godskrives
fondene)
1.tertial 2022
1.tertial 2021

JUL

57,0
56,6

Ikke disponible
innskudd
Skattetrekk,
gavemidler osv.

OKT

NOV

DES

SALDO 2020

Sum
innskudd
pr. 30.april
14,9
16,7

348,5
243,3

Midler i hovedbanken ble forrentet etter 3 mnd. NIBOR med et påslag på 0,15% på driftskonto og 0,3% på
plasseringskonti, og med kvartalsvis kapitalisering. 3mnd. NIBOR lå ved utgangen av 1.tertial på 1,27
prosent, og gjennomsnittlig 1,11 prosent så langt i 2022. Gjennomsnittlig innskuddsrente første tertial var på
1,35 prosent for driftskonti og 1,5% for plasseringskonti. I budsjettet er det forutsatt 1,4 prosent.
I andre tertial sto 204 millioner kroner på plassering i høyrentekonto, som gav 15 punkter bedre rente enn
det øvrige.
Oppdal kommune hadde ingen plasseringer i aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det ble heller ikke
benyttet finansielle instrument knyttet til disse markedene.
Kommunestyret vedtok finansreglementet 5.5.22. Arbeidet med å inngå avtale om forvaltningstjenester er
startet og målet er å inngå avtale innen 1. september.
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3. Kraftforvaltning
Oppdal kommune disponerer et kraftvolum på anslagsvis 61,2 GWh, jf. følgende beskrivelse:
Tabell Disposisjon av kraftrettigheter
Mengde
GWh
31,0
18,2
49,2
12,0
61,2

Beskrivelse
Driva-rettigheten
Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris
Sum disponert konsesjonskraft
Tilleggskraft Driva (normal år)
Samlet kraftvolum (normalt år)

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 2022 ble det lagt til grunn et uttaksvolum på 31,0
GWh for Driva-rettighetene for hele året.
Uttaksvolum for Driva-rettigheten
Uttaksvolumet per første tertial har vært høyere enn tilsvarende periode i fjor. Kommunens uttak per første
tertial har vært 21,8 GWh sammenlignet med 17,3 GWh i 2021. Se sammenlignende oversikt for uttaksvolum
i tabellen nedenfor.
Tabell akkumulert uttak for Driva-rettigheten
Uttaksvolum i
2022
2021
2020
GWh
Første tertial
21,8
17,3
11,0

2019
16,2

Andre tertial

26,5

34,3

28,1

Tredje tertial

43,3

47,9

41,1

Uttakskostnad for Driva-rettigheten
Uttakskostnaden for Driva-rettigheten utgjør 7,5 % av kraftverkets selvkost (budsjettert til 15,5 øre/KWh i
2022). For uttaket av kraft har det for 1.tertial blitt betalt a-kontoregninger på 1,75 millioner kroner. Det er
budsjettert med en uttakskostnad på 4,8 millioner kroner på årsbasis. 5.januar 2022 oversendte
TrønderEnergi budsjett for uttakskostnaden for inneværende år. Dette viser en uttakskostnad på 10,2
millioner kroner, noe som er 4,2 millioner kroner høyere enn i 2021, og 5,4 millioner høyere enn budsjettert.
Inntekter
For Driva-rettigheten som behandles som konsesjonskraft (31,0 GWH) er realisert pris 29,8 øre/KWh, mens
budsjettert pris er 27,1 øre/KWh.
Forventet inntekt på årsbasis er 8,4 millioner kroner.
Tilleggskraft (inntil 12 GWh) fra Driva selges av TrønderEnergi. Denne kraften prissikres ikke, men selges i
spot til den prisen produsenten oppnår. Gjennomsnittlig månedlig spotpris på NordPool er så langt i 2022
vesentlig lavere enn i fjor; gjennomsnitt på NordPool for NO 3 pris (benevnelsen på Midt-Norge som
prisområde) i 2021 var 35,68 øre/kWh mens den for 1.tertial i år er 26,70 øre/kWh. Differansen mellom
prisen som TrønderEnergi oppnår i spot-markedet (30,1 øre) og gjennomsnittsprisen på NordPool (26,7 øre),
forklares med at TrønderEnergi har produsert mer kraft i høypristimer enn i lavpristimer, og dette er positivt
for Oppdal kommune.
Prisutsikter resten av året:
Q2: 11,0 øre/kWh

Q3: 20,7 øre/kWh
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I budsjettet er det lagt til grunn 20,0 øre/kWh for året som helhet. Det forventes et uttak på tilleggskraftvolum på 12,5 GWh. Det er ikke budsjettert med tilleggskraft i 2022. Ut året antar vi at gjennomsnittsprisen
vil bli 25,5 øre. Forventet inntekt for tilleggskraften på årsbasis er 2,75 millioner kroner.
Det gir et forventet resultat av Drivakraften i år på 0,65 millioner kroner.
Tabell Akkumulert gjennomsnittlige spot-priser(øre/kWh) for Driva-rettigheten
Akkumulert periode
2022
2021
2020
Første tertial

30,1

Andre tertial

44,4

13,72

52,2

8,98

Tredje tertial

9,79

Uttak som følger fastsatt konsesjonskraftpris
For 18,2 GWh følger uttakskostnaden den sentralt fastsatte konsesjonskraftprisen, som for 2022 er fastsatt
21.12.2021 til 11,57 øre/KWh. I budsjettet er den satt til 11,40 øre/KWh.
Forventet inntekt på årsbasis er 5,4 millioner kroner.
Kraftprisene
Netto resultat av konsesjonskraftsalg er 0,6 millioner kroner høyere enn budsjettet etter første tertial.
Realisert pris på kraft har vært 29,8 øre/KWh, mens budsjettert pris er 27,1 øre/KWh.

Samlet forvaltningsresultat
Regnskapet viser et resultat på 5,2 millioner kroner av kraftforvaltningen, noe som er 3,1 millioner kroner
bedre enn periodisert budsjett. Regnskapet viser tallene per utgangen av mars.
Etter at april-avregningen er hensyntatt er overskuddet på 7 millioner kroner per 1.tertial. Dette er om lag 5
millioner bedre enn periodisert budsjettet. Imidlertid vil ikke høye salgspriser for den kraft vi produserer i
Østerdalen (NO1) klare å oppveie for økt uttakskostnad for Drivakraften i år. I tillegg har vi kostnaden av at vi
ikke har kunnet prissikre mot områdepris (EPAD-sikring), men kun systempris tidligere. Jo større forskjellen
er mellom systempris og områdepris for NO3 (Trondheim), jo større blir kostnaden. Systemprissikringer uten
tilsvarende sikring av områdeprisen (EPAD-sikring) har gitt kommunen en risiko som man ikke hadde
tidligere, og for å gi best mulig forutsigbarhet er det vedtatt i ny sikringsstrategi der det nå kreves at det skal
gjøres områdeprisprissikringer.
Siden høsten 2021 har det oppstått store forskjeller mellom spotpris system og spotpris i alle prisområdene,
og dette har hatt negativ påvirkning på kommunens inntektsprognose for 2022. I stedet for det
opprinnelige budsjetterte overskuddet fra kraftforvaltningen i år på 5,9 millioner ser det ut til at
overskuddet i år kun blir på 1,2 millioner kroner, dvs. en svikt i netto inntekter på årsbasis på 4,7
millioner kroner.
Regnskap pr.
30.4.22

Årsbudsjett
2022

Korreksjon

Ny
årsprognose

-5 230 812

-5 913 000

4 664 000

-1 249 000

37 111

175 000

-

175 000

444 229

2 077 000

474 000

2 551 000

1 505 302

4 800 000

5 400 000

10 200 000

0

400 000

Salg av konsesjonskraft

-2 917 872

-4 938 000

-10 330 000

-15 268 000

Salg av Drivakraft

-4 391 021

-8 392 000

- 5 000 000

-13 392 000

-30 360

-35 000

-80 000

-115 000

Sum
Utgifter vedr. avtale
Kjøp av konsesjonskraft
Uttak av Drivakraft
Skattekostnader

Opprinnelsesgarantier Drivakraft

7

400 000
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Avregning prissikring kraft

121 799

-

14 200 000

14 200 000

Status prissikring kraft
Kommunedirektøren har inngått avtale om prissikring av kraft med Ishavskraft, jf. vedtatt sikringsstrategi. I
henhold til prissikringsstrategien er det gjennomført systemprissikringer og året 2022 er sikret mot
systempris ved inngangen til året, men det er av markedsmessige årsaker ikke gjort tilsvarende
områdeprissikringer (såkalte EPAD’s).
Tabell Status prissikring kraft per 30.04.2024
Tilgjengelig volum GWh
Status faktisk sikret i prosent
Status faktisk sikret i GWh
Resultatprognose øre/KWh

2022
49,1
98,9
48,56
20,9

2023
49,1
75,6
37,12
27,9

2024
49,1
35,7
17,53
32,3

Nedenfor vises en tabell som angir hvor mye av kraftproduksjonen vår som er sikret. De mørkeblå søylene
viser produksjonen per måned, de lyseblå søylene viser hvor stort volum som er sikret mot systempris per
måned og de hvite søylene viser hvor stort volum som er sikret mot områdepris (EPAD). Fullmakt til å starte
sikring mot områdepris (EPAD) ble vedtatt i kommunestyret i sak 22/36. Det er ikke anledning til å prissikre
områdepris (EPAD) lenger enn ni måneder frem i tid.

Kommunen har ikke sikret innkjøpsprisen på vårt forbruk av elektrisk kraft.
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4. Driftsregnskap
Oppsummering
Forslag til Kommuneproposisjon 2023 anslår at kommunesektorens skatteinntekter i 2022 blir 17,4 milliarder
kroner høyere enn lagt til grunn i vedtatt statsbudsjett. Oppjusteringen har sammenheng både med
oppjustert anslag for lønns- og sysselsettingsvekst og økte restskatter som følge av store utbytteuttak i 2021.
Økte skatteinntekter som følge av økt utbytte betraktes av regjeringen som ekstraordinære inntekter, som
kommer i en situasjon der norsk økonomi er i en høykonjunktur og det samtidig er store ekstraordinære
utgifter på statsbudsjettet. Regjeringen foreslår derfor at det vesentligste av disse merinntektene skal tilfalle
staten, og 9,1 mrd. kroner av merskatteveksten trekkes inn allerede i 2022 gjennom et trekk i
rammetilskuddet (Kilde: KS sin prognosemodell).
Beregninger gjennomført i KS sin prognosemodell tilsier at Oppdal kommune sine inntekter fra skatt og
rammetilskudd i 2022 blir 11,2 millioner kroner høyere enn forutsatt i budsjettet for 2022. Samtidig sier
forslag til Kommuneproposisjon 2023 at kostnadsveksten i kommunal sektor blir høyere enn budsjettert. For
Oppdal kommune er kostnadsveksten beregnet til 9,7 millioner kroner. Enhetenes rammer må korrigeres for
denne økningen, hvis ikke må tjenesteproduksjonen justeres ned for å dekke inn kostnadsveksten.
Kommunedirektøren trenger imidlertid noe tid på å vurdere hvordan kompensasjonen for økte lønns- og
driftsutgifter skal fordeles. Det foreslås derfor at budsjetterte skatte- og rammetilskuddsinntekter i 2022
justeres i samsvar med forslag til Kommuneproposisjon 2023, men at den generelle økningen i skatt- og
rammetilskuddsinntekter på kr. 11.218.000 i første omgang avsettes til disposisjonsfond.
Kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med en sak om disponering av beløpet.
Det forventes at årets netto finansutgifter (avdrag, renteinntekter og –utgifter og utbytte blir omtrent som
budsjettert.
Bevilgningen til drift, dvs. til enhetene og div. fellesområder, viser pr. 30.4. et mindreforbruk på ca. 5,3
millioner kroner i forhold til periodisert budsjett (jfr. Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og
regnskapsforskriften §5-4 andre ledd, oppsummeringen på slutten av tabellen: Sum alle områder, netto
bevilgning). Avviket er sammensatt, men de største avvikene er knyttet til følgende forhold:












Stab- og støttetjenester har et mindreforbruk på ca. 1,5 millioner kroner. Avviket skyldes i hovedsak
periodiseringsavvik.
Helse- og oppvekstforvaltning sitt merforbruk på ca. 0,6 millioner kroner er sammensatt: Noe skyldes
periodiseringsavvik, noe skyldes høyere tilskudd til private barnehager pga. flere småbarn i private
barnehager enn budsjettert og noe skyldes økte utgifter til legevakt grunnet økt beredskap og aktivitet på
legevakt.
Plan og forvaltning har et mindreforbruk på ca. 0,7 som i hovedsak er periodiseringsavvik.
Oppdal helsesenter har et mindreforbruk på ca. 1,0 millioner som i hovedsak er periodiseringsavvik.
Oppdal ungdomsskole har et merforbruk på ca. 0,5 millioner kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak
mye sykdom som følge av COVID-19 og stort behov for vikarer.
Høgmo og Pikhaugen barnehager har et merforbruk på ca. 1,0 millioner kroner som i hovedsak skyldes
periodiseringsavvik.
Tekniske tjenester viser et mindreforbruk på ca. 1,3 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak
periodiseringsavvik.
Helse og familie har et merforbruk på ca. 1,6 millioner kroner. Merforbruket skyldes økte vedtak om
ressurskrevende tjenester samt noe periodiseringsavvik.
NAV har et regnskapsmessig mindreforbruk på ca. 1,8 millioner kroner, noe som skyldes mindre utbetalt
økonomisk stønad til livsopphold enn budsjettert.
Regnskapsområdet kraftrettigheter viser en merinntekt på 3,1 millioner kroner.

Enhetene har samlet hatt ca. 4,5 millioner kroner i COVID-19-utgifter pr. 30.4.22. 0,9 millioner kroner av
utgiftene dekkes av statstilskudd til COVID-19-vaksinering. Resterende beløp, ca. 3,6 millioner kroner, er
foreslått dekket ved bruk av det generelle disposisjonsfondet.
Nærmere omtale av den enkelte enhets regnskapsresultat pr. 30.4.22 finnes under kapitlet om enheten.
Kraftinntektene og COVID-19 er omtalt i egne kapitler.
På bakgrunn av driftsforhold innrapportert i tertialrapporten fra enhetene pr. 30.4.22 er det foreslått å
gjennomføre følgende budsjettendring i driftsbudsjettet for 2022:
9

Tertialrapport I 2022
Fagansvar helse, Oppdal helsesenter, hjemmetjenester og helse og familie:
 Kr. 458.000 flyttes fra Fagansvar helse og fordeles til Oppdal helsesenter (kr. 172.000),
Hjemmetjenesten (kr. 172.000) og Helse og familie (kr. 114.000): Årsak: Fra 1.1.22 har kommunene plikt
til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID og
kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Tildelt beløp fra staten, kr. 459.000, er i budsjettet for 2022
budsjettert på Fagansvar helse i påvente av avklaring av fordelingen av beløpet mellom aktuelle enheter.
Pikhaugen barnehage:
 Kr. 460.000 som følge av at barnehagen har fått flere barn (tilsvarer 5,5 plasser)
Beløpet finansieres ved bruk av enhetens disposisjonsfond.
Helse og familie:
 Kr. 70.000 til flyktningearbeid innen psykisk helse.
Beløpet finansieres ved bruk av flyktningefondet.
Helse og familie har i tertialrapporten varslet om institusjonsplassering i barnevernet fra 01.01.22 med en
månedsprisen for kommunen på kr. 170.000. I tillegg kommer noen utgifter knyttet til klær/utstyr osv.
Plasseringen kan føre til utgifter på anslagsvis 2,1 mill. kr. i 2022. Det foretas en vurdering om overflytting til
fosterhjem i løpet av høsten, og i så fall vil kostnadene bli lavere. Kommunedirektøren kommer tilbake til
finansering av tiltaket i tertialrapport 2-2022.
Tekniske tjenester:
 Kr. 567.000 til dekning av høyere timepriser til vintervedlikehold etter gjennomført anbudskonkurranser
høsten 2021
 Kr. 110.000 til brøyting/strøing og bortkjøring av snø på p-plasser (beløpet var ikke budsjettert)
Beløpene finansieres ved å redusere budsjettert avsetning til disposisjonsfond.
Kraftrettigheter:
 Kr. 4.664.000 til dekning av svikt i netto inntekter fra salg av kraft. I stedet for opprinnelig budsjettert
overskudd fra kraftforvaltningen i år på 5,9 millioner ser det ut til at overskuddet kun blir på 1,2 millioner
kroner. Se nærmere omtale i kapittel 3 Kraftforvaltning i denne rapporten.
Beløpet finansieres ved å redusere budsjettert avsetning til disposisjonsfond.
Skatt og rammetilskudd:
 Kr. 15.030.000 i merinntekter på skatt
 Kr. 3.812.000 i mindreinntekt på rammetilskudd.
Endringene skyldes at staten har oppjustert skatteanslaget for 2022. Samtidig har staten oppjustert anslaget
for lønns- og prisveksten for kommunesektoren i 2022. Kommunedirektøren trenger noe tid på å vurdere
hvordan kompensasjonen for økte lønns- og driftsutgifter skal fordeles mellom enhetene. Det foreslås derfor
å avsette økningen i skatt- og rammetilskuddsinntekter på kr. 11.218.000 til disposisjonsfond og at
kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med en sak om disponering av beløpet. Se nærmere
omtale i kapitlet om «Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd» i
denne rapporten.
Eiendomsskatt:
 Kr. 470.000 i lavere inntekt enn budsjettert.
Beløpet finansieres ved å redusere budsjettert avsetning til disposisjonsfond.
COVID-19-utgifter:
 Kr. 3.589.000 fordeles blant enhetene til dekning av COVID-19-utgifter. Se nærmere omtale i kapitlet
«COVID-19-situasjonen» i denne rapporten. Beløpet finansieres ved bruk av generelt disposisjonsfond.
 Kr. 1.173.000 tilføres Plan og forvaltning sitt budsjett til delvis dekning av utgifter med COVID-19vaksinering (kr. 913.000) og til dekning av utgifter med å opprettholde TISK-beredskapen i andre halvår
2022 (kr. 260.000). Beløpet finansieres ved mottatt tilskudd via rammetilskuddet.
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Foreslåtte budsjettkorrigeringer fører til at netto driftsresultat reduseres med 9,9 millioner kroner, noe som gir
et negativt netto driftsresultat på 2,5 millioner kroner. Netto driftsmargin (dvs. netto driftsresultat i % av
driftsinntektene) for 2022 anslås nå til -0,4%. Vedtatte finansielle måltall gir føringer for at netto driftsmargin
skal være 1,5%. For å oppnå en netto driftsmargin på 1,5% må netto driftsresultat (dvs. inntektene minus
utgiftene) være på ca. 9,4 millioner kroner.
I beregningen er det forutsatt at økte skatteinntekter på 11,2 millioner kroner i sin helhet blir tilført enhetenes
budsjettrammer for å dekke opp for høyere lønns- og prisstigning enn forutsatt da budsjettet for 2022 ble
vedtatt. Ettersom utgiftene og inntektene øker tilsvarende, påvirker ikke det netto driftsmargin.
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COVID-19-situasjonen
Pr. 30.4.22 er det regnskapsført ca. 4,5 millioner kroner som COVID-19-utgifter i regnskapet til
kommunekassen:
Regnskap pr.
30.4.22
8900
8901
8902
8903

Driftstiltak pga Covid 19
Vaksinering Covid 19
Beredskapslager COVID-19
Utvidet kompensasjon COVID-19

2 360 006
973 972
11 847
1 158 546
4 504 370

Oppvekstsektoren har pr. 30.4. ikke levert inn timelister som følge av COVID-19-fravær, noe som anslås å
utgjøre en kostnad på 0,5 – 1 millioner kroner. Dette beløpet kommer i tillegg til regnskapsførte utgifter pr.
30.4.22.
Oppdal kommune hadde en COVID-19-bølge i starten på året som førte til høyt sykefravær og store
vikarutgifter særlig på oppvekst- og helse/omsorgs-områdene. Kommunedirektøren forventer betydelig
lavere COVID-19-utgifter resten av året, men det forutsetter at pandemien ikke blusser opp igjen senere i år.
8900 Driftstiltak pga. COVID-19 19:
Regnskapsførte utgifter fordeler seg slik mellom de ulike ansvarsområdene:
150
370
371
372
378
379
380
382
383
384

Servicetorget
Oppdal Helsesenter avd Tunet
Oppdal Helsesenter avd Høa
Oppdal Helsesenter enhetsadm
Oppdal Helsesenter renhold
Sanatelltunet
Hjemmesykepleien
Hjemmehjelp/kantine og BPA
Enhetsadm hjemmetjenester
Bo- og aktivitetssenter

17 312
168 019
130 604
93 684
18 285
83 769
242 836
9 676
50 879
195 840

385
386
387
388
400
462
500
501
530
531
535
550
551
560
562
614
671

Bjerkevegen
Bjerkehagen/Engvegen
Dagaktivisering
Mellomvegen
Enhetsadm Plan og forvaltning
Miljørettet helsevern
Aune barneskole
SFO Aune
Midtbygda skole
SFO Midtbygda
Midtbygda barnehage
Ungdomsskolen
Voksenopplæring
Pikhaugen barnehage
Høgmo barnehage
Vannverk
Kommunale off. bygg

151 656
138 973
32 969
67 399
27 740
591 179
27 665
742
18 289
11 675
132 988
23 686
515
57 269
59 636
16
2 340
12
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678
710
726

Renhold bygg
Psykisk helse- og rusarbeid
Helsetjenester for barn og unge
Sum

3 439
203
723
2 360 006

Utgiftene består i hovedsak av lønnsutgifter (vikarutgifter, variable tillegg, overtidsgodtgjørelse) med
tilhørende sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift), tilsammen ca. 2,1 mill. kr. Øvrige utgifter (ca. 0,2
mill. kr.) omfatter ulike driftsutgifter, som it-utstyr, renholdsutgifter og forbruksmateriell.
8901 Vaksinering COVID-19 (kr. 973.972):
Utgiftene består i hovedsak av lønnsutgifter med tilhørende sosial utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift). I
tillegg noen utgifter til leie av lokaler og lisenser.
Pr. 30.4.22 har Oppdal kommune mottatt kr. 913.000 via rammetilskuddet fra staten i kompensasjon for
utgifter til COVID-19-vaksinering.
8902 Beredskapslager COVID-19 (kr. 11.847):
Utgiftene er til medisinske forbruksvarer.
8903 Utvidet kompensasjon COVID-19 (kr. 1.158.546):
KS har inngått en sentral avtale med arbeidstakerorganisasjonene om bruk av overtid og kompensasjon i
forbindelse med COVID-19-pandemien. Avtalen åpner for å bruke overtid i større grad bruk samt at den gir
bedre kompensasjon. Avtalen var gyldig fra 20.12.21 til 30.04.22 og innebar følgende:
For arbeid utover full stilling, erstatter avtalen overtidstilleggene i hovedtariffavtalen med et tillegg på 200
prosent. For overtidsarbeid på helge- og høytidsdager er tillegget 300 prosent.
Deltidsansatte får samme satser hvis de har mer enn 20 timer samlet arbeidstid i løpet av en uke.
Ledere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene får i avtalen inntil 20 ekstra fridager i 2022. Disse kan
også tas ut som ekstra daglønner.
Avtalen åpner for utvidete rammer for overtid og samlet arbeidstid ut over hovedreglene i arbeidsmiljøloven.
Undervisningspersonale har egen arbeidstidsavtale, som er grunnlag for denne COVID-19-avtalen.
Avtalen innebærer at lærere får dobbel timelønn hvis de tar ekstra undervisning (vikartimer) som følge av
COVID-19-relatert fravær, eller gjør ekstra annet elevrettet arbeid, som økt inspeksjon eller særskilt
oppfølging av enkeltelever.
Selve avtale finnes her: https://www.ks.no/pressemeldinger/minst-dobbelt-COVID-19tillegg-til-ansatte-ikommunene/
Regnskapsførte utgifter fordeler seg slik mellom de ulike ansvarsområdene:
370
371
375
378
379
380
384
385
386
387
388
726

Oppdal Helsesenter avd Tunet
Oppdal Helsesenter avd Høa
Oppdal Helsesenter kjøkken
Oppdal Helsesenter renhold
Sanatelltunet
Hjemmesykepleien
Bo- og aktivitetssenter
Bjerkevegen
Bjerkehagen/Engvegen
Dagaktivisering
Mellomvegen
Helsetjenester for barn og unge
Sum

112 926
257 223
2 274
11 287
151 607
145 300
154 135
74 358
127 284
2 829
72 834
46 489
1 158 546

Utgiftene er vikarutgifter, variable tillegg, overtidsgodtgjørelse med tilhørende sosial utgifter (pensjon og
arbeidsgiveravgift).
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Dekning av COVID-19-utgiftene:
I KS sine forutsetninger for prognosemodellen (modellen som beregner skatt- og rammetilskuddsinntekter for
kommunene på bakgrunn av føringer gitt i RNB og kommuneproposisjonen) er følgende uttalt:
«Regjeringen foreslår ingen bevilgning over rammetilskuddet i 2022 (og heller ikke gjennom øremerkede
bevilgninger) for å kompensere kommunene for ekstrautgifter og inntektsbortfall som følge av pandemien i 1.
halvår 2022. Regjeringen viser i stedet til at arbeidsgruppen, som ble nedsatt våren 2020, skal levere en
rapport om 1. halvår 2022 innen 1. september , og at "Departementet vil på bakgrunn av arbeidsgruppens
rapport vurdere behovet for eventuelle endringer i kompensasjonen for 1. halvår 2022".
Samtidig vises det til at TISK har vist seg som et målrettet og viktig virkemiddel for å kontrollere smittespredning
og håndtere pandemien, og at TISK-tiltakene raskt må kunne skaleres opp om det er behov for dette.
Regjeringen er derfor opptatt av at kommunene opprettholder beredskap for testing og at det legges planer
for hvordan kapasiteten raskt kan skaleres opp. Kommunene forventes å opprettholde beredskap for testing
av 1 pst. av befolkningen per uke med PCR, og det foreslås en bevilgning på 200 mill. kroner over
rammetilskuddet som kompensasjon for kommunenes utgifter til denne beredskapen i andre halvår 2022.
Bevilgningen er i prognosemodellen fordelt med et likt beløp per innbygger 1.1.2022.»
Bevilgningen for Oppdal kommune for å opprettholde TISK-beredskapet i andre halvår 2022 er beregnet til
kr. 260.000.
Pr. dato er det usikkert om staten refunderer kommunenes COVID-19-utgifter i 2022. Kommunedirektøren vil
likevel foreslå at enhetenes COVID-19-utgifter vil bli kompensert ved bruk av det generelle
disposisjonsfondet. Følgende budsjettkorrigeringer innebærer at kr. 3.589.000 fra generelt disposisjonsfond
bevilges til dekning av enhetenes regnskapsførte COVID-19-utgifter pr. 30.4.22:
Prosjekt

Funksjon

Ansvar

8900

120

150

Servicetorget

10401 Overtidsgodtgjørelse

8900

253

370

Oppdal Helsesenter avd Tunet

10203 Syke- og permisjonsvikarer

168 000

8900

253

371

Oppdal Helsesenter avd Høa

10203 Syke- og permisjonsvikarer

131 000

8900

253

372

Oppdal Helsesenter enhetsadm

12604 Vask og rensing av tøy

94 000

8900

261

378

Oppdal Helsesenter renhold

11201 Annet forbruksmateriell

18 000

8900

254

379

Sanatelltunet

10203 Syke- og permisjonsvikarer

84 000

8900

254

380

Hjemmesykepleien

10203 Syke- og permisjonsvikarer

243 000

8900

254

382

Hjemmehjelp/kantine og BPA

10203 Syke- og permisjonsvikarer

10 000

8900

254

383

Enhetsadm hjemmetjenester

12002 Utstyr (inkl PC og programvare)

8900

254

384

Bo- og aktivitetssenter

10203 Syke- og permisjonsvikarer

196 000

8900

254

385

Bjerkevegen

10203 Syke- og permisjonsvikarer

152 000

8900

254

386

Bjerkehagen/Engvegen

10203 Syke- og permisjonsvikarer

139 000

8900

234

387

Dagaktivisering

10203 Syke- og permisjonsvikarer

33 000

8900

254

388

Mellomvegen

10203 Syke- og permisjonsvikarer

67 000

8900

233

400

Enhetsadm Plan og forvaltning

10401 Overtidsgodtgjørelse

28 000

8900

233

462

Miljørettet helsevern

10506 Annen lønn

8900

840

840

Generelle statlige tilskudd

18001 Rammetilskudd

8900

233

462

Miljørettet helsevern

10525 Vaktordning

8900

202

500

Aune barneskole

10201 Vikarer

28 000

8900

202

530

Midtbygda skole

10201 Vikarer

18 000

8900

215

531

SFO Midtbygda

10201 Vikarer

12 000

8900

201

535

Midtbygda barnehage

10201 Vikarer

133 000

8900

202

550

Ungdomsskolen

10201 Vikarer

24 000

8900

201

560

Pikhaugen barnehage

10201 Vikarer

57 000

8900

201

562

Høgmo barnehage

10201 Vikarer

60 000

8900

385

671

Kommunale off. bygg

11305 Datakommunikasjon

Art
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Budsjettkorrigering
17 000

51 000

591 000
-260 000
260 000

2 000
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8900

190

678

Renhold bygg

10755 Vikarer renholdere

8900

880

940

Fondstransaksjoner

19408 Bruk av generelt disposisjonsfond

8901

233

462

Miljørettet helsevern

10506 Annen lønn

8901

840

840

Generelle statlige tilskudd

18001 Rammetilskudd

8901

880

940

Fondstransaksjoner

19408 Bruk av generelt disposisjonsfond

8902

253

372

Oppdal Helsesenter enhetsadm

11101 Medisinske forbruksvarer

8902

880

940

Fondstransaksjoner

19408 Bruk av generelt disposisjonsfond

-12 000

8903

253

370

Oppdal Helsesenter avd Tunet

10401 Overtidsgodtgjørelse

113 000

8903

253

371

Oppdal Helsesenter avd Høa

10109 Variable tillegg

257 000

8903

253

375

Oppdal Helsesenter kjøkken

10203 Syke- og permisjonsvikarer

8903

261

378

Oppdal Helsesenter renhold

10754 Overtid renholdere

8903

254

379

Sanatelltunet

10109 Variable tillegg

152 000

8903

254

380

Hjemmesykepleien

10401 Overtidsgodtgjørelse

145 000

8903

254

384

Bo- og aktivitetssenter

10401 Overtidsgodtgjørelse

154 000

8903

254

385

Bjerkevegen

10401 Overtidsgodtgjørelse

74 000

8903

254

386

Bjerkehagen/Engvegen

10109 Variable tillegg

8903

234

387

Dagaktivisering

10101 Regulativlønn

8903

254

388

Mellomvegen

10401 Overtidsgodtgjørelse

73 000

8903

241

726

Helsetjenester for barn og unge

10401 Overtidsgodtgjørelse

46 000

8903

880

940

Fondstransaksjoner

19408 Bruk av generelt disposisjonsfond

15

3 000
-2 359 000
974 000
-913 000
-61 000
12 000

2 000
11 000

127 000
3 000

-1 157 000
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Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første
ledd

Bevilgningsoversikt drift
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt, naturressursskatt
Eiendomsskatt
Konsesjonsavgift
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Sum generelle driftsinntekter
Sum bevilgninger drift, netto
Avskrivninger
Sum netto driftsutgifter

Regnskap pr.
30.4.22
-85 022 529
-63 406 097
-17 264 563
0
-648 000
-166 341 189
172 925 864
0
172 925 864

Periodisert
budsjett inkl.
endring pr.
30.4.22
-84 307 897
-62 559 600
-17 500 000
0
0
-164 367 497
176 392 703
0
176 392 703

Avvik
714 632
846 497
-235 437
0
648 000
1 973 692
3 466 839
0
3 466 839

Budsjett inkl.
endring 2022
-230 251 000
-208 532 000
-35 000 000
-3 400 000
-2 882 000
-480 065 000
456 996 000
33 394 000
490 390 000

6 584 675

12 025 206

5 440 531

10 325 000

-1 508 724
0
0
1 473 322
5 308 079
5 272 677

-1 102 906
0
0
1 580 919
4 555 969
5 033 982

405 818
0
0
107 597
-752 110
-238 695

-4 028 000
-7 700 000
0
6 812 000
20 578 000
15 662 000

0

0

0

-33 394 000

11 857 352

17 059 188

5 201 836

-7 407 000

7 753
92 883
-2 006 975
216 366
0

0
17 000
0
156 500
-66 665

-7 753
-75 883
2 006 975
-59 866
-66 665

15 269 000
4 431 000
-5 996 000
21 888 000
-28 185 000

-1 689 973

106 835

1 796 808

7 407 000

Brutto driftsresultat
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disponering eller dekning 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

Kommentarer til avvik av betydning på Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og
regnskapsforskriften §5-4 første ledd samt anslått status pr. 31.12.
Rammetilskudd
Avviket skyldes at Oppdal kommune via rammetilskuddet er tildelt ca. 0,9 millioner kroner til dekning av
utgifter med COVID-19-vaksinering.
Som følge av økt skatteinngang på landsbasis foreslås det i forslag til Kommuneproposisjon 2023 at
rammetilskuddet reduseres, se omtale i kapitlet nedenfor om skatteinntekter.
Skatteinntekter.
Forslag til Kommuneproposisjon 2023 anslår at kommunesektorens skatteinntekter i 2022 blir 17,4 milliarder
kroner høyere enn lagt til grunn i vedtatt statsbudsjett. Oppjusteringen har sammenheng både med
oppjustert anslag for lønns- og sysselsettingsvekst og økte restskatter som følge av store utbytteuttak i 2021.
Økte skatteinntekter som følge av økt utbytte betraktes av regjeringen som ekstraordinære inntekter, som
kommer i en situasjon der norsk økonomi er i en høykonjunktur og det samtidig er store ekstraordinære
utgifter på statsbudsjettet. Regjerningen foreslår derfor at det vesentligste av disse merinntektene skal tilfalle
16

Tertialrapport I 2022
staten, og 9,1 mrd. kroner av merskatteveksten trekkes inn allerede i 2022 gjennom et trekk i
rammetilskuddet (Kilde: KS sin prognosemodell).
En økning av skatteinntektene på landsbasis gir også økte skatteinntekter til Oppdal kommune. KS sin
prognosemodell (modellen som beregner skatt- og rammetilskudds-inntekter til den enkelte kommune på
bakgrunn av bevilgninger gitt i statsbudsjettet) anslår at dette gir følgende endringer i skatt- og
rammetilskuddsinntektene til Oppdal kommune i 2022:
Vedtatt statsbudsjett 2022
Rammetilskudd
Skatteinntekter
Sum
COVID-19-vaksinering
TISK-beredskap COVID-19 2. halvår 2022
Sum skatt og rammetilskudd

231 872 000
208 532 000
440 404 000
440 404 000

Forslag til
Kommuneproposisjon
2023
228 060 000
223 562 000
451 622 000
913 000
260 000
452 795 000

Endring
-3 812 000
15 030 000
11 218 000
913 000
260 000
12 391 000

Tabellen viser at inntekter fra skatt og rammetilskudd i 2022 ser ut til å bli 12,4 millioner kroner høyere enn
forutsatt i budsjettet til Oppdal kommune for 2022. Beløpet inneholder 1,2 millioner kroner til dekning av
COVID-19-utgifter. Holdes beløpet til COVID-19-utgifter utenfor, er økningen i skatt og rammetilskudd (dvs.
frie inntekter) på 11,2 millioner kroner. KS presiserer at det er større usikkerhet enn vanlig knyttet til
skatteanslaget for 2022.
Disponering av netto økning i skatteinntektene:
I budsjettet for 2022 var det lagt til grunn en årslønnsvekst på 3,2% og en prisvekst på 1,6%. En
sammenvekting av disse to enhetene gir en kommunal deflator (som er begrepet som brukes om den
samlede lønns- og prisveksten i kommunal sektor) på 2,5%. I forslag til Kommuneproposisjon 2023 er
deflator for 2022 nå anslått til 3,7%1
En økning av deflatoren på 1,2%-poeng (fra 2,5% til 3,7%) tilsier at Oppdal kommunes utgifter til tjenester
som er finansiert via skatt og rammetilskudd skal øke med 5,3 millioner kroner i 2022 sammenlignet med
vedtatt budsjett (kr. 440.404.000 (sum skatt og rammetilskudd 2022 i gjeldende budsjett) *1,2% = ca. 5,3
mill.kr.).
KS mener at deflatoren i 2022 kan bli 4,25%-poeng2, dvs. enda høyere enn det som legges til grunn i forslag
til Kommuneproposisjon 2023.
I tillegg til at kostnadsveksten i 2022 ser ut til å bli høyere enn forutsatt i budsjettet for 2022, har Teknisk
Beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) i et notat fra mars 2022 uttalt at
deflatoren for 2021 ble 1%-poeng høyere enn anslått i statsbudsjettet for 2022 (økt fra 3,3% til 4,3%).3
Dette er en prisvekst som fører til en permanent økning av utgiftsnivået i kommunene, men som ikke er
finansiert innenfor kommuneopplegget for 2022. En deflator som er 1%-poeng høyere i 2021 enn lagt til
grunn ved statens beregning av kommunenes frie inntekter i statsbudsjettet for 2022 tilsier at Oppdal
kommunes utgifter til tjenester som er finansiert via skatt og rammetilskudd (frie inntekter) skal øke med ca.
4,4 millioner kroner i 2022 (kr. 440.404.000 x 1% = ca. 4,4 mill. kr.).
Summen av prisøkningene i 2021 og 2022 er altså beregnet til 9,7 millioner kroner (5,3 mill. kr. + 4,4 mill.
kr.). Effekten av at prisøkningen i 2022 og i 2021 er høyere enn lagt til grunn i statens overføringer til
kommunene er et press på kommunens utgifter som finansieres av frie inntekter.
1

Side 14 i Kommuneproposisjon 2023:
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f60518f30d743ac9d4d15e610ad2c0c/no/pdfs/prp202120220110000dddpdfs.
pdf
2

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/sjefokonomens-side/kommunal-deflator-for-2022/

3

Side 9 i Notat fra TBU: https://www.regjeringen.no/contentassets/cf21c78c608a4c1eb2f91278aeed2775/okonominotat1.-konsultasjonsmote-mars-2022-endelig.pdf
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Enhetene har tidligere uttalt at driftsutgiftene øker mer enn den prisstigningen som blir kompensert i
enhetenes økonomiske rammer. Beregninger fra TBU understøtter dette. På side 9 i notatet fra mars 2022
skriver TBU at «Kostnadsdeflatoren for kommunesektoren ser ut til å ha vært betydelig høyere i 2021 enn
anslått i Nasjonalbudsjettet 2022. Det vil bidra til å dempe realinntektsveksten. Den kraftige deflatorveksten
skyldes særlig høy prisvekst på bygg, vedlikehold mv. og energi.».
Et eksempel på at prisveksten er høyere enn forventet ser vi ved at Teknisk enhet i forbindelse med
handlingsplanarbeidet for 2023-2026 og i denne tertialrapporten har varslet om at gjennomført
anbudskonkurranser høsten 2021 på vintervedlikehold har resultert i høyere timepriser enn det en kunne
forvente på bakgrunn av anslått prisstigning.
Pr. dato tilsier ikke rapporteringen fra Teknisk enhet at strømutgiftene i 2022 blir betydelig høyere enn
budsjettert. Situasjonen i kraftmarkedet har imidlertid bl.a. ført til at Oppdal kommunes inntekter fra kraftsalg
ser ut til å bli betydelig lavere i 2022 enn budsjettert.
I budsjettet for 2022 var det forutsatt en årslønnsvekst på 3,2%. Lønnsoppgjøret 2022 i kommunesektoren
resulterte i en ramme på 3,84% 4, dvs. en økning på 0,64%-poeng. Økningen på 0,64% utgjør isolert sett ca.
2,5 millioner kroner i økte utgifter pr. år.
Det kan også forventes at planlagte investeringsprosjekter blir dyrere enn antatt, noe som fører til økte renteog avdragskostnader.
Oppsummert tyder alt på at vi får en betydelig kostnadsvekst i kommunal tjenesteproduksjon. Enhetenes
rammer må korrigeres for denne økningen, hvis ikke må tjenesteproduksjonen justeres ned for å dekke inn
kostnadsveksten. Kommunedirektøren trenger imidlertid noe tid på å vurdere hvordan kompensasjonen for
økte lønns- og driftsutgifter skal fordeles. Det foreslås derfor at budsjetterte skatte- og
rammetilskuddsinntekter i 2022 justeres i samsvar med forslag til Kommuneproposisjon 2023, men at den
generelle økningen i skatt- og rammetilskuddsinntekter på kr. 11.218.000 i første omgang avsettes til
disposisjonsfond og at kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med en sak om disponering av
beløpet. Bevilgning mottatt til COVID-19-vaksinering (kr. 913.000) og TISK-beredskap (kr. 260.000) foreslås
tillagt rammene til Plan og forvaltning, som er den enheten som har ansvaret for disse oppgavene.
Økt kostnadsvekst i tjenesteproduksjonen vil i neste omgang sannsynligvis føre til økte gebyr- og
betalingssatser neste år.
Eiendomsskatt
Utskrevet eiendomsskatt for 1. tertial viser en skatteinntekt som er kr. 235.000 lavere enn periodisert
budsjett. Inntekter fra eiendomsskatt i 2022 ser ut til å bli kr. 470.000 lavere enn budsjettert beløp på 35
millioner kroner. Budsjettert inntekt fra eiendomsskatt i 2022 justeres ned tilsvarende.
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Periodiseringsavvik.
Sum bevilgninger drift, netto:
Disse beløpene er hentet fra Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd
(dvs. samlet oversikt over enhetenes regnskap, se omtale under kapitlet med samme navn). Avvik på
enhetsnivå er kommentert i eget kapittel.
Renteinntekter:
Økt skatteinngang og kommunale avgifter, i tillegg til inntektene fra salg av Vitnett-aksjene, bidro til økte
driftsmidler (som gir økte renteinntekter) ut over periodiserte budsjetterte renteinntekter. Inntektene fra salg
av Vitnett-aksjene er plassert i bærekraftsfondet og renteinntekter fra bærekraftsfond skal godskrives fondet.
På årsbasis forventes det «frie» renteinntekter (dvs. renteinntekter som ikke skal godskrives fond) tilnærmet
budsjettert beløp.
Renteutgifter:
Periodiseringsavvik.
4

https://www.ks.no/pressemeldinger/losning-i-kommunal-sektor/
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Avdrag på lån:
Periodiseringsavvik. Avdrag vil bli betalt i henhold til budsjettert beløp.
Overføring til investering:
Periodiseringsavvik
Avsetning til bundne driftsfond:
Hovedårsaken til avviket er at mottatte gavemidler gitt til helsesenteret og hjemmetjenesten er avsatt på
bundet driftsfond.
Bruk av bundne driftsfond:
1,7 millioner kroner av avviket skyldes bruk av mottatte statlige midler til utbetaling av kompensasjon til
lokale virksomheter som følge av COVID-19-pandemien. Resterende beløp, ca. 0,3 millioner kroner, skyldes
bruk av bundne fond til gitt formål hos div. enheter.
Avsetning til disposisjonsfond:
Periodiseringsavvik.
Bruk av disposisjonsfond:
Periodiseringsavvik
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Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre
ledd
Bevilgninger drift, netto pr ansvars-/
bevilgningsområde:

Regnskap pr.
30.4.22

Periodisert
budsjett inkl.
endring pr.
30.4.22

Avvik

Budsjett inkl.
endring 2022

Stab- og støttetjenester, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

13 832 719
15 489 719
30 000
-1 727 000
40 000
0

15 289 227
15 289 227
0
0
0
0

1 456 508
-200 492
-30 000
1 727 000
-40 000
0

31 881 000
35 578 000
44 000
-2 490 000
495 000
-1 746 000

Helse- og oppvekstforvaltning, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

17 655 475
17 655 475
0
0
0
0

17 090 421
17 090 421
0
0
0
0

-565 054
-565 054
0
0
0
0

50 883 000
51 324 000
0
0
0
-441 000

Politisk styring og kontroll, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

1 015 394
1 015 394
0
0
0
0

1 213 988
1 213 988
0
0
0
0

198 594
198 594
0
0
0
0

4 997 000
5 097 000
0
0
0
-100 000

Plan og forvaltning, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

4 837 965
4 857 965
0
-20 000
0
0

5 578 377
5 621 710
0
0
0
-43 333

740 412
763 745
0
20 000
0
-43 333

9 590 000
16 022 000
0
-2 704 000
0
-3 728 000

Oppdal helsesenter, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

21 772 585
21 877 719
5 872
-111 006
0
0

22 748 398
22 748 398
0
0
0
0

975 813
870 679
-5 872
111 006
0
0

61 637 000
61 637 000
0
0
0
0

Hjemmetjenester, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

35 584 765
35 575 676
32 945
-23 856
0
0

35 287 723
35 287 723
0
0
0
0

-297 042
-287 953
-32 945
23 856
0
0

85 967 000
85 967 000
0
0
0
0

Aune skole, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

14 393 677
14 393 677
0
0
0
0

14 386 771
14 386 771
0
0
0
0

-6 906
-6 906
0
0
0
0

39 340 000
39 340 000
0
0
0
0
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Bevilgningsoversikt drift

Regnskap pr.
30.4.22

Periodisert
budsjett inkl.
endring pr.
30.4.22

Avvik

Budsjett inkl.
endring 2022

Drivdalen oppvekstsenter, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

3 851 454
3 973 496
0
-122 042
0
0

3 583 160
3 583 160
0
0
0
0

-268 294
-390 336
0
122 042
0
0

8 542 000
8 542 000
0
0
0
0

Midtbygda oppvekstsenter, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

6 678 355
6 678 355
0
0
0
0

6 647 798
6 647 798
0
0
0
0

-30 557
-30 557
0
0
0
0

18 041 000
18 041 000
0
0
0
0

11 837 133
11 837 133
0
0
0
0

11 290 754
11 290 754
0
0
0
0

-546 379
-546 379
0
0
0
0

25 619 000
25 998 000
0
0
2 791 000
-3 170 000

Høgmo og Pikhaugen barnehager, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

5 744 638
5 744 638
0
0
0
0

4 786 738
4 786 738
0
0
0
0

-957 900
-957 900
0
0
0
0

13 584 000
13 584 000
0
0
0
0

Tekniske tjenester, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

8 701 208
8 701 208
0
0
0
0

9 977 164
9 977 164
0
0
0
0

1 275 956
1 275 956
0
0
0
0

29 429 000
30 682 000
691 000
-722 000
0
-1 222 000

17 595 377
17 598 448
0
-3 071
0
0

16 002 359
16 025 691
0
0
0
-23 332

-1 593 018
-1 572 757
0
3 071
0
-23 332

38 095 000
39 314 000
0
0
0
-1 219 000

3 019 273
3 019 273
0
0
0
0

4 811 277
4 811 277
0
0
0
0

1 792 004
1 792 004
0
0
0
0

7 941 000
9 311 000
0
0
0
-1 370 000

Oppdal ungdomsskole, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

Helse- og familie, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
NAV, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
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Regnskap pr.
30.4.22

Periodisert
budsjett inkl.
endring pr.
30.4.22

Budsjett inkl.
endring 2022

Avvik

Kirkelig sektor, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

2 654 500
2 654 500
0
0
0
0

2 654 500
2 654 500
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

5 347 000
5 347 000
0
0
0
0

Oppdal kulturhus KF, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

7 081 500
7 081 500
0
0
0
0

7 081 500
7 081 500
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

14 163 000
14 163 000
0
0
0
0

2 500
2 500
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-2 500
-2 500
0
0
0
0

2 962 000
2 962 000
0
0
0
0

-5 230 812
-5 230 812
0
0
0
0

-2 104 117
-2 104 117
0
0
0
0

3 126 695
3 126 695
0
0
0
0

-5 913 000
-5 913 000
0
0
0
0

Tilleggsbevilgninger og avskrivninger, netto bevilgning
Nettoutgift/-inntekt
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Kraftrettigheter, netto bevilgning
Nettoinntekt
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Sum alle områder, netto bevilgning
Nettoutgift/-inntekt
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

171 027 706 176 326 038
172 925 864 176 392 703
68 817
0
-2 006 975
0
40 000
0
0
-66 665

5 298 332 442 105 000
3 466 839 456 996 000
-68 817
735 000
2 006 975
-5 916 000
-40 000
3 286 000
-66 665 -12 996 000

Kommentarer til avvik av betydning på Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og
regnskapsforskriften §5-4 andre ledd:
Avvikene på enhetsnivå er kommentert under omtalen av den enkelte enhet. Avvikene skyldes ulike forhold
ved de ulike enhetene og består av både mer-/mindreutgifter og mer-/mindreinntekter samt COVID-19-19utgifter, se omtale i eget kapittel i rapporten.
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Budsjettkorrigeringer driftsbudsjettet
På bakgrunn av rapporteringer på skjemaene Bevilgingsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften
§5-4 første ledd og Bevilgingsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd foreslås
det budsjettkorrigeringer, jfr. tabellen nedenfor. Positivt tall på artene 11000-15999
(utgifts-arter) betyr at enheten får tilført midler, negative tall på disse artene betyr at enheten får redusert
rammen sin. Artene 16000-19999 er inntektsarter. Positivt tall på disse artene viser reduksjon i inntektsarten,
mens negative tall viser økning av inntektsarten.

Ansvar

Funksjon Art

Budsjettkorrigering

372

Oppdal Helsesenter

253

11953 Lisenser - avgifter

172 000

383

Enhetsadm. Hjemmetjenester

254

11953 Lisenser - avgifter

172 000

710

Psykisk helse- og rusarbeid

254

11953 Lisenser - avgifter

57 000

720

Medisinsk rehabilitering

241

11953 Lisenser - avgifter

57 000

190

Fagansvar helse

232

14701 Tilskudd til private

-458 000

560

Pikhaugen barnehage

201

10101 Regulativlønn

560

Pikhaugen barnehage

201

19409 Bruk av enhetens disposisjonsfond

710

Psykisk helse- og rusarbeid

254

10101 Regulativlønn

710

Psykisk helse- og rusarbeid

880

19410 Bruk av flykningefondet

-70 000

610

Kommunale veier

332

12302 Vedlikehold veg vinter

567 000

612

Parkeringsplasser

332

12302 Vedlikehold veg vinter

110 000

970

Fondstransaksjoner

880

15408 Redusert avsetning til disposisjonsfond

245

Kraftrettigheter

321

13504 Kjøp av konsesjonskraft

245

Kraftrettigheter

321

13717 Uttak av Drivakraft

245

Kraftrettigheter

321

16506 Salg av konsesjonskraft

245

Kraftrettigheter

321

16514 Salg av Drivakraft

245

Kraftrettigheter

321

16516 Opprinnelsesgarantier Drivakraft

245

Kraftrettigheter

321

16517 Avregning prissikring kraft

14 200 000

970

Fondstransaksjoner

880

15408 Redusert avsetning til disposisjonsfond

-4 664 000

800

Skatteinntekter

800

18701 Skatt på inntekt og formue

840

Generelle statlige tilskudd

840

18001 Rammeoverføring

970

Fondstransaksjoner

880

15408 Avsetning til disposisjonsfond

800

Skatteinntekter

800

18741 Eiendomsskatt på verker og bruk

800

Skatteinntekter

800

18751 Eiendomsskatt annen fast eiendom

970

Fondstransaksjoner

880

15408 Redusert avsetning til disposisjonsfond

460 000
-460 000
70 000

-677 000
474 000
5 400 000
-10 330
000
-5 000 000
-80 000

-15 030
000
3 812 000
11 218 000
340 000
130 000
-470 000

Budsjettkorrigeringer som følge av COVID-19utgifter (netto ca. 3,6 millioner kroner) er vist i kapitlet «COVID19-19-situasjonen».
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Sykefravær
Ved utgangen av 1.tertial var sykefraværet 9,9 %. Ved utgangen av samme periode i 2021 var fraværet
8,5% og i 2020 7,5 %. Målsetningen for 2022 er å komme under 6,0 % for samlet fravær (egenmeldt og
legemeldt).
Gjennomsnittlig totalt fravær for 2022 så langt er 8,4 %. Tilsvarende tall for 2021 var 8,3 % og 2020 8,7%.

Sykefravær 2019 -2022
14,0
12,0

2019

2020

2021

2022

10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
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Stab og støtte

.

Nøkkeltall for enheten

2019

2020

2021

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 28 701 29 431
1 581 1 536 2 298
28
28
30
24,7
24,8
24,6

1.tertia Budsjett
l 2022
2022
13 832
29 431
2 298
1 626
28
28
24,7
24,7

1 446
360
35
93

1 244
330
35
80

1 247
421
12
100

1 247
117
3
85

1 500
300
35

750
1 050

750
1 050

650
1 100

650
1 100

800
1 100

80

Jan Kåre Husa
Utviklingsleder /
kommunedirektørens
stedfortreder

Fokusområde

Måleindikatorer
Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år

Resultat
2020

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

2021

Mål
1.tertial
2022

2022

5,5
5,4
5,5

5,4
5,4
5,4

4,8
4,8
4,5
4,2

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

4,8
5,1

5,5
5,5

Brukere

IKT:

Opplevd
kvalitet

Levere tjenester av god kvalitet
Servicevennlighet
Tilbakemelding innen lovet tidspunkt
Kapasitet og tid til å imøtekomme behov

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

5,5
5,6
5,6
5,5

Tilbakemelding innen lovet tidspunkt

Behovsdekning
Målt
Oppetid data

99,9 %
25

99,9%
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Fokusområde
kvalitet

Medarbeidere

Opplevd
kvalitet

Målt
kvalitet

Måleindikatorer
Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år

Resultat
2020

Økonomi

1.tertial
2022

2022
90,0 %
90 %
2
96,0 %
<4 uker

Andel fakturaer som vi betaler innen forfall
Andel fakturaer mottatt som EHF
Antall stedlige tilsyn barnehager
Andel barn 1 - 5 år med barnehageplass
Saksbehandlingstid helse
Faglig kvalitet

84,2 %
88 %
0
96,0 %
<4 uker

0

0

<4 uker

<4 uker

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

0
0
0
Ren

0
0
0
Ren

0
0

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

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

Antall ansatte med mindre enn 65 %
Bevilgningene overholdes
Målt
kvalitet

2021

Mål

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

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 %

0

-4,7 %

5,4 %

0
0
0
Ren

0

1,7%

0

-9,5%

0

0,0 %

%

Fokusområde

Kommentarer til resultatene
1) Tall for andel barn 1-5 med barnehageplass foreligger først i KOSTRA våren 2023

Brukere

2) Planlegger å gjennomføre brukerundersøkelse (2023) knyttet opp mot bla.
Internettbaserte tjenester. Vi har midler som vi skal bruke for å oppgradere dagens
tjenester i 2022. (IMM – Arkiv og kom.)

Medarbeidere

Det arbeides aktivt med resultatforbedring på medarbeidertilfredshet med utgangspunkt i
undersøkelsen gjennomført i 2021.

Økonomi

Avviket (mindreforbruket) på ca. 1,5 mill. kr. pr. 30.4. skyldes i hovedsak
periodiseringsavvik på ansvar 174 Andel fellesgodefinansiering, der faktura er belastet i
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mai i stedet for i april og periodiseringsavvik på ansvar 185 IKT drift der en for stor andel
av utgiftene er periodisert i januar mot det som er reelt.
Enhetens rammer foreslås budsjettkorrigert med -kr. 459.000 pga følgende forhold:
Fra 1.1.22 har kommunene fått plikt til å betale for kostandene til forvaltning og drift av
helsenettet, inkludert grunndata og helseID og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no.
Oppdal kommune har fått kr. 459.000 i 2022 for å dekke merutgiftene som følge av
omleggingen. Hele beløpet er i budsjettet for 2022 budsjettert på ansvar 190 Fagansvar
helse fordi fordelingen av beløpet mellom enhetene ikke var klart da budsjettet for 2022
ble laget. Nå fordeles beløpet (kr. 459.000) ut til enhetene slik: Oppdal helsesenter
37,5% (kr. 172.000), Hjemmetjenester 37,5% (kr. 172.000) og Helse/familie 25% (kr.
114.000) .

Risiko
Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

Stab og støtte er sårbar ved fravær da enheten på
flere områder ikke har overlappende kompetanse.

Vurdere interkommunalt samarbeid. Deling av
kompetanse.

Alderssammensetningen i strategisk ledergruppe.

Rekruttere i god tid før avgang for å sikre
kompetanseoverføring / overlapping.

Tertialregnskap Stab og støtte
100
120
125
140
150
160
170
171
172
173
174
175
178
180
183
184
185
190
195

Sekretariat
Lønns- og personalkontor
Ungdom i jobb
Økonomikontor
Servicetorget
Kommunedirektøren
Utvikling
Andre næringsformål
Kjøp av næringstjenester
Regionale utviklingsmidler
Andel i fellesgodefinansiering
Regionalt næringsfond
Utlån næring
Fellesutgifter
Tillitsvalgtordningen
Hovedverneombud
IKT drift
Fagansvar helse
Fagansvar oppvekst
Sum ansvarsområdet

Regnskap pr. Budsjett pr. Bud. avvik pr.
Årsbudsjett
30.04.2022 30.04.2022
30.04.2022
1 097 242
1 118 475
21 233
3 050 000
1 325 336
1 357 141
31 805
3 590 000
0
0
0
239 000
2 050 761
2 044 685
-6 076
5 358 000
1 230 100
1 088 784
-141 316
2 732 000
555 203
530 493
-24 710
1 580 000
511 598
484 292
-27 306
1 417 000
245 956
258 996
13 040
0
124 554
97 750
-26 804
0
0
0
0
0
1 245 500
1 693 880
448 380
0
0
0
0
143 000
0
0
0
0
2 326 302
2 279 665
-46 637
3 811 000
390 607
384 944
-5 663
1 054 000
56 188
41 616
-14 572
114 000
1 740 167
2 959 583
1 219 416
5 495 000
555 289
564 878
9 589
2 245 000
377 917
384 045
6 128
1 053 000
13 832 719 15 289 227
1 456 508 31 881 000
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Avviksforklaring regnskap
150

Servicetorget

Ny stilling - 50% - Bærekraft og næring i 2 mnd.. Vi vil foreta
budsjettregulering.
Pga. COVID-19 har vi noe overtid.

174

Andel i fellesgodefinansiering Etter at rapporten ble kjørt, er det bokført faktura fra Fellesgoder
Oppdal AS på kr. 441 000.

185

IKT drift

Periodiseringsavvik. Det er budsjettert med for stor belastning i
januar mot det som er reelt.

Tilleggsbevilgningsreserven
Ansvar
240

Regnskap pr.
30.04.2022

Budsjett pr.
30.04.2022

Bud. avvik pr.
30.04.2022

2 500

0

-2 500

Tilleggsbevilgningsreserve

Årsbudsjett

2 962 000

Årsbudsjettet på Tilleggsbevilgningsreserven består av:
Reservert kostnader med lønnsoppgjøret
5,4 mill. kr.
Usikkerhet på rettighetsområder, ressurskrevende tjenester,
utskrivningsklare pasienter, KAD-kostnader og barnehagesektoren
4,0 mill. kr.
Netto avskrivningskostnader etter uttrekk av avskrivninger på selvkostområder -6,4 mill. kr.
3,0 mill. kr.

Stab og støttes disposisjonsfond
Saldo
31.01.2022

Disposisjonsfond Stab og støtte

Saldo
30.04.2022

2 298 062 2 298 062
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Av dette
3% buffer

956 000

Vedtatt
disponert, men
ikke brukt

0

Disponibelt til
nye
engangstiltak

1 342 000

Tertialrapport I 2022
Plan og forvaltning
1.tertial
2022

Budsjett
2022

Nøkkeltall for enheten

2019

2020

2021

Budsjettramme (1.000 kr)

14 376

10 712

8 859

9 590

9 590

7 457

5 583

2 672

4 591

4 591

18

18

19

21

21

16,5

16,5

16,5

19,5

19,5

512

492

572

134

487

10

9

9

1

6

273

291

240

54

193

422

440

412

165

420

208

221

224

2

200

7

3

7

3

5

44

40

57

12

45

3

3

1

0

1

1020

1500

1 370

0

1300

Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:

Enhetsleder Ane Hoel

Brukere

Brukere

Fokusområde

Opplevd
kvalitet

Målt
kvalitet

Antall behandlede
byggesaker
Antall sluttbehandlede
plansaker
Antall gjennomførte
oppmålingssaker
Antall behandlede saker
produksjonstilskudd
Antall behandlede saker
vedr. kulturlandskap
Antall bruksutbygginger
finansiert over IBU
Antall utslippstillatelser
avløpsanlegg <15 pe
Antall utslippstillatelser
avløpsanlegg 15 - 50 pe
Antall
influensavaksineringer av
risikogrupper

Måleindikatorer
Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år

Resultat
2020

Brukertilfredshet - helhetsvurdering 1-6 poeng, 6 er best
Byggesak - resultat for brukerne
Byggesak - respektfull behandling
Byggesak - pålitelighet
Byggesak - tilgjengelighet
Byggesak - informasjon
Byggesak - helhetsvurdering
Landbruk - resultat for brukerne
Landbruk - respektfull behandling
Landbruk - pålitelighet
Landbruk - tilgjengelighet
Landbruk - informasjon
Landbruk - helhetsvurdering
Behovsdekning
Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns.
1,8 uker
u/ansvar
Saksbehandlingstid byggesak ett-trinns.
1,4 uker
m/ansvar
Saksbehandlingstid rammesøknader
6,4 uker
Saksbehandlingstid reguleringsplaner 1-gangs
6 uker
behandling
29

2021

1.tertial
2022

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

Mål
2022

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

2,5 uker

2,3 uker

< 3 uker

2 uker

1,5 uker

< 3 uker

5 uker

7,7 uker

< 8 uker

6 uker

8 uker

< 8 uker
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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

10 uker

21 uker

7 uker

< 7 uker

5 uker

6 uker

6 uker

< 5 uker

4 uker

4 uker

4 uker

< 6 uker

5 uker

5 uker

4 uker

< 5 uker

3,1 uker

3,9 uker

4 uker

< 4 uker

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

3
3
0%
1

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

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

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

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

0
0

4,3

4,4

4,5

4,5

4,7

4,5

4,4

4,5

4,5

4,5

4,5

4,4

4,2

4,3

4,7

4,5

4,4

4,3

4,6

4,5

7.18 %
6.63 %
0,55 %

2,76%
1,23%
1,53%

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

Deltidsstillinger
Antall ansatte med mindre enn 65%
Bevilgningene overholdes

2

Avvik i forhold til budsjettramme

7,46%

2

17,4 %

2

7,7%

2

0,00 %

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Det er ikke gjennomført tilsyn i miljørettet helsevern i 2022. Dette skyldes fremdeles
arbeid med COVID-19 og vaksinering helt frem til midten av april.

Medarbeidere

Helse og velferdskontoret ble opprettet 1.1.2022, og har i løpet av første tertial brukt
tiden på å skaffe seg oversikt og gradvis tatt over de oppgaver som ligger til avdelingen.
Enheten utvidet med tre faste stillinger til det nye forvaltningskontoret for helse og
velferd.
Alle ansatte på enheten har gjennomført førstehjelpskurs.
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Økonomi

Økonomisk avvik er mindreforbruk som i hovedsak knytter seg til feil periodisering.

Tertialregnskap for PoF

400
410
430
431
432
433
434
438

Enhetsadm Plan og forvaltning
Preparering av turløyper
Landbruksforvaltning
Klinisk veterinærvakt
Miljøforvaltning ikke selvkost
Viltforvaltning
Friluftsliv
Plansaksbehandling ikke
selvkost
443
Kart og oppmåling ikke selvkost
445
Infoland
460
Helse og velferd
462
Miljørettet helsevern
463
Program for folkehelse
480
Kulturadministrasjon
481
Bygdebok
482
Vennskapskommuner
483
Kulturaktiviteter og kulturminner
484
Idrett og fritid
Sum ansvarsområde unntatt
selvkostområder

Utslippstillatelser og kontroll
436
(selvkost)
440
Byggesak (selvkost)
441
Plansaksbehandling (selvkost)
442
Kart og oppmåling (selvkost)
Sum ansvarsområde selvkostområder

Regnskap pr.
30.04.2022

Budsjett pr.
30.04.2022

Bud. avvik pr.
30.04.2022

296 053
29 914
1 041 187
-864 351
457 299
9 987
14 119
49 058

334 722
53 996
1 061 806
-613 336
382 764
2 664
6 664
391 217

38 669
24 082
20 619
251 015
-74 535
-7 323
-7 455
342 160

865 000
147 000
2 403 000
-40 000
1 091 000
253 000
130 000
865 000

152 084
-104 050
847 782
1 998 441
55 603
261 270
0
0
4 608
26 753

152 224
-116 332
765 532
481 496
-194 007
275 348
-17 664
10 996
86 028
1 981 664

140
-12 282
-82 250
-1 516 945
-249 610
14 078
-17 664
10 996
81 420
1 954 911

417 000
-349 000
2 097 000
1 270 000
4 000
758 000
-53 000
33 000
340 000
1 017 000

4 275 758

5 045 782

770 024

11 248 000

Regnskap pr.
30.04.2022

Budsjett pr.
30.04.2022

Bud. avvik pr.
30.04.2022

2 566

-9 215

-11 781

-52 000

343
95 340
463 953

-26 459
71 756
496 512

-26 802
-23 584
32 559

-895 000
-365 000
-346 000

562 202

532 594

-29 608

-1 658 000

Årsbudsjett

Årsbudsjett

Avviksforklaring regnskap
Plan og forvaltning unntatt
selvkostområder
431
Klinisk veterinærvakt
438
462
463
484

Avviket skyldes i hovedsak feil periodisering.
Avviket skyldes dels at statstilskuddet er høyere enn budsjettert, og dels
at det er etterskudd på utbetaling.

Plansaksbehandling ikke
Avviket skyldes manglende fakturering fra Plankontoret.
selvkost
Avviket skyldes COVID-19relaterte utgifter som det ikke er budsjettert
Miljørettet helsevern
med. Hovedsakelig lønnsutgifter.
Avviket skyldes at tilskudd fra fylkeskommunen ikke er utbetalt i tråd med
Program for folkehelse periodisering som var i april.
Underforbruket skyldes ikke utbetalte tilskudd:
Idrett og fritid
31

Tertialrapport I 2022
900 000,- til Oppdal IL øremerket tidtakerbu
700 000,- til Oppdal sykkelklubb øremerket Oppdal sykkelarena
100 000,- til BUA Oppdal
Det er ikke mottatt utbetalingsanmodning på noen av tiltakene, de to
øverste betinger regnskap og rapport for gjennomført tiltak.
Risiko
Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

Ingen

PoFs disposisjonsfond
Saldo
31.01.2022

Disposisjonsfond PoF

4 480 379

Saldo
30.04.2022

2 672 379
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Av dette
3% buffer

288 000

Vedtatt disponert,
men ikke brukt

610 000

Disponibelt
til nye engangstiltak

1 774 379

Tertialrapport I 2022
Helse og familie

Nøkkeltall for enheten
Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:
Psykisk helse- og rus:
Alle tjenestemottakere
psyk.helse- og rusarbeid

2019

Fokusområde

2021

29 825 32 938 32 651
2 258 2 273 4 322
46
47
49
38,2
38,2
39,9

1.tertial
2022
38 095
4 322
46
41,9

Budsjett
2022
34 973
2 618
48
39,9

550

448

526

505

24

33

52

33

24

30

62

81

109

100

90

462
71

569
54

756
70

600
48

55

83

53

850
70
30

9

10

11

Antall brukere av frisklivstilbud
44
Barnevern:
Antall meldinger til barnevernet
69
Antall barn med hjelpetiltak i
37/45
barnev.pr.30.06/31.12
Barn med omsorgstiltak i
12/11
barnev.pr.30.06/31.12
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:
Antall nyfødte
65
Antall tverrfaglige konsultasjoner i
115
familiesenteret
PP-tjenesten:
Tjenestemottakere i PP-tjenesten
65
Brukere m/sakkyndig uttalelse fra
115
PP-tjenesten

139

194

220

50

48

71

60

50/45

51/46

50
___

10/7

7/7

72

71

103

51

72

219

103

80

Tjenestemottakere psyk.helse <18 år

Enhetsleder
Hanna Lauvås Westman

2020

Tjenestemottakere psyk.helse
med rusproblem
Brukere av dagtilbud psykisk helse
Medisinsk rehabilitering:
Antall henvendelser til med.rehab.
Barn med oppfølging med.rehab
Antall brukere på kort.opphold,
m/tilbud fra medisinsk rehabilitering
Antall vedtak om individuell plan til
koordinerende enhet

Måleindikatorer
(Brukerne av tjenestene er de samme over år slik at
målingene gjøres hvert 3.år)

52

2021

27

35

35

60

10

6

50

___

8

69
120

68
120

215
80

Resultat
2020

500

200
78

Mål

1.tertial
2022

2022

-------------------

3,7
3,9
3,7
3,7
3,7
3,8
3,5
3,5
3,8

Opplevd kvalitet

Brukere

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
Medisinsk rehabilitering (skala 0-6):
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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
Informasjon
Pålitelighet
Respektfull behandling
Brukermedvirkning
Samarbeid
Resultat for brukerne
Helhetlig
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).
Resultat for brukerne
Brukermedvirkning
Respektfull behandling
Pålitelighet og kompetanse
Tilgjengelighet
Informasjon
Helhetsvurdering
Snitt totalt
Skolehelsetjenesten elever 9 trinn og 2. OVS (skala 0-6).
Resultat for brukerne: hos helsesøster
Brukermedvirkning
Respektfull behandling
Pålitelighet og kompetanse
Tilgjengelighet
Informasjon
Helhetsvurdering
Snitt totalt
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (skala 0-6):
5,3
Resultat for brukerne
5,9
Respektfull behandling
5,4
Brukermedvirkning
5,7
Tilgjengelighet

-----------------

5,6
5,5
5,8
5,8
5,2
5,3
5,4
5,3

-------------

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

Resultat

Målt kvalitet

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):
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Mål

2020

2021

1.tertial
2022

75 %

75%

75%

75 %

81 %

100%

100%

100 %

2022

Økon
omi

Målt kvalitet

Medarbeidere

Opplevd kvalitet

Tertialrapport I 2022

Målt
kvalitet

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 1-5 poeng, 5 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

100 %

100 %

---

100 %

100 %

100 %

---

100 %

100 %

100 %

---

100 %

60 %

100%

100%

100 %

96 %

100%

100%

100 %

97%

97%

98%

100 %

Avvik i forhold til budsjettramme

4,5
4,5
4,5
4,4
4,4
4,5
4,1
4,4
4,4
4,8
6,4 %
5,3 %
1,1 %

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

13,2%
10,3%
2,9%

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

11

11

6

0

1,4 %

3,8 %

-4,8%

0,0 %

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Brukerundersøkelser i psykisk helse- og rusarbeid og barneverntjenesten gjennomføres
ikke før til høsten.
I psykisk helse- og rusarbeid er det en betydelig økning i antall henvisninger av ungdom
under 18 år, disse har omfattende behov. Det er også flere unge voksne som har behov
for langvarige og koordinerte tjenester. I første tertial er det generelt lange ventelister og
noe redusert tjenestetilbud til brukere i psykisk helse- og rusarbeid.
Det er fortsatt stor økning i antall henvisninger til medisinsk rehabilitering, og det er flere
sammensatte saker som krever tverrfaglig samhandling. Det er en nedgang i antall
oppfølginger fra medisinsk rehabilitering på korttids/rehabiliteringsavdeling ved
sykehjemmet pga. det er fullt belegg med langtidspasienter.

Medarbeidere

Flere ungdommer henvises til PP-tjenesten på grunn av psykiske vansker. De har
helseutfordringer som gjør at de ikke mestrer skolehverdagen. Flere har fritak fra
opplæringsplikten på grunn av sin psykiske helsetilstand.
Enheten har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse hvor det avdekkes et
risikoområde når det gjelder høyt arbeidstempo ved alle tjenesteområder. Det er
igangsatt forebyggende tiltak.
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Det er høyt sykefravær i barneverntjenesten og psykisk helse- og rusarbeid, det er
delvis knyttet til stort arbeidspress. Sykefraværet fører til økt arbeidsbelastning på de
andre som er på jobb. Og det er utfordrende å rekruttere kvalifiserte vikarer.

Økonomi

Bemanningen i tjenestene er jevnt over stabil og det er svært liten utskifting av ansatte.
Medarbeiderne har lang erfaring og er meget godt kvalifisert til arbeidet de skal utføre.
Enheten har et merforbruk grunnet økte vedtak om ressurskrevende tjenester.
Merforbruket skal dekkes ved innsparing i helse- og omsorgsenhetene, det arbeidet er
igangsatt, men tiltak er ikke iverksatt.
Sykepengerefusjonene er ikke ført inn på enhetene fra lønningskontoret, men vil
komme i tertial 2 og føre til et bedre resultat regnskapsmessig.

Risiko
Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

Rekruttere og beholde ansatte i
kompetansekrevende stillinger i tjenestene, både
faste stillinger og ved vikarbehov, f.eks. jordmor,
spesialutdanning innen psykisk helse- og rus,
helsesykepleier med mer.
Barneverntjenesten er ekstra sårbar i sin
tjenesteyting pga. høyt sykefravær og mangel på
fagleder/nestleder.

Jobbe med felles kompetanse- og
rekrutteringsplan lokalt og regionalt.

Oppdal kommune har ikke rigget seg tilstrekkelig i
barneverntjenesten for å kunne håndtere alle nye
oppgaver som følge av oppvekstreformen fra 2022.

Det er fremmet tiltak i handlingsplan for 20232026. Noen tiltak er igangsatt med prosjektmidler
fra staten i 2022. Dette er interkommunale
stillinger.

Det er fremmet tiltak om
fagleder/nestlederessurs i barneverntjenesten i
handlingsplan for 2023-2026. Ansatte er i gang
med systematisk veiledning for å forebygge
sykefravær.

Stor økonomisk usikkerhet knyttet til brukere som
utløser store kostnadskrevende tjenestevedtak i
psykisk helse- og rusarbeid, og/eller
institusjonsplassering/forsterket fosterhjem i
barneverntjenesten. Ordinær bemanning tas ned for
å kompensere for de økonomiske utgiftene.

Tertialregnskap for helse og familie

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

Regnskap pr.
30.04.2022

Budsjett pr.
30.04.2022

Bud. avvik pr.
30.04.2022

561 163
570 000
4 786 804
1 206 968
4 348 921
1 238 185
3 363 854
171 507
1 347 975

621 820
570 664
4 273 608
1 228 664
4 172 857
1 014 308
2 877 488
134 200
1 108 750

60 657
664
-513 196
21 696
-176 064
-223 877
-486 366
-37 307
-239 225

1 858 000
1 712 000
10 757 000
3 181 000
10 065 000
0
7 101 000
371 000
3 050 000

17 595 376

16 002 359

-1 593 017

38 095 000
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Avviksforklaring regnskap

700 Helse og familie

708

Kurativ fysioterapitjeneste

Enheten har et merforbruk grunnet økte vedtak om
ressurskrevende tjenester. Merforbruket skal dekkes ved
innsparing i helse- og omsorgsenhetene, det arbeidet er
igangsatt, men tiltak er ikke iverksatt.
Sykepengerefusjonene er ikke ført inn på enhetene fra
lønningskontoret, men vil komme i tertial 2 og føre til et bedre
resultat regnskapsmessig.
Vedtak om en økning av helse- og omsorgstjenester til
ressurskrevende tjenester i psykisk helse- og rusarbeid tilsvarende
kr. 990 000 i helårseffekt. Beløpet må dekkes i sin helhet innen
rammene til hjemmetjenesten, sykehjemmet og helse- og familie
ved å redusere andre helsetilbud i kommunen. Arbeidet er
igangsatt.
Fra 1.1.22 har kommunene fått plikt til å betale for kostandene til
forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helse ID
og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Oppdal kommune har
fått kr. 459.000 i 2022 for å dekke merutgiftene som følge av
omleggingen. Hele beløpet er i budsjettet for 2022 budsjettert på
14701.190.232 fordi fordelingen av beløpet mellom enhetene ikke
var klart da budsjettet for 2022 ble laget. Nå fordeles beløpet (kr.
459.000) ut til enhetene slik: Oppdal helsesenter 37,5%,
Hjemmetjenester 37,5% og Helse/familie 25%.

710

Psykisk helsevern

720

Medisinsk rehabilitering

724
725

Barnevern
Barnevern Rennebu

727

Frisklivssentral

Etter avtale med innvandrertjenesten økes det med 10% stilling i
psykisk helse- og rusarbeid.
Fra 1.1.22 har kommunene fått plikt til å betale for kostandene til
forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID og
kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Oppdal kommune har fått
kr. 459.000 i 2022 for å dekke merutgiftene som følge av
omleggingen. Hele beløpet er i budsjettet for 2022 budsjettert på
14701.190.232 fordi fordelingen av beløpet mellom enhetene ikke
var klart da budsjettet for 2022 ble laget. Nå fordeles beløpet (kr.
459.000) ut til enhetene slik: Oppdal helsesenter 37,5%,
Hjemmetjenester 37,5% og Helse/familie 25%.
Refusjoner av sykepenger er mindre enn registrert ved 1 tertial.
Årsaken til dette er at lønn- og personalavdelingen ikke har
registrert mottaket av sykepenger for mars.
Økte tiltak, som i sin helhet vil bli refundert fra Rennebu kommune.
Refusjon fra helseforetak for følge- og beredskap i jordmortjenesten
har ikke kommet inn, grunnet feil periodisering.
Refusjoner av sykepenger er mindre enn registrert ved 1 tertial.
Årsaken til dette er at lønn- og personalavdelingen ikke har
registrert mottaket av sykepenger for mars.
Prosjektmidler til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte
barn og unge "Sett i Oppdal" står på bundet fond og vil ved årets
slutt bli betalt av disse midlene.

Helse og familie sitt disposisjonsfond
Saldo
31.01.2022
Disposisjonsfond Helse og familie

4 322 805

Saldo
30.04.2022
4 322 805
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Av dette
3% buffer
1 143 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt
0

Disponibelt til
nye engangstiltak
3 179 805
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Hjemmetjenester
Nøkkeltall for enheten

2020

2021

Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:

76 542 84 013 84 275
0
970 1 573
184
184
176
126,8 126,8 117,4

Vedtakstimer, helsetjenester i hjemmet

86 088

112
99 651
048

Vedtakstimer, praktisk bistand
85 944 78 819 62 824
personlig assistanse
Vedtakstimer praktisk
13 263 8 853 8 024
bistand/hjemmehjelp/bolig*
Vedtakstimer BPA
16 986 27 636 2 759
Antall trygghetsalarmer
139
137
140
Antall utløste alarmer
1 146 1 239 1 427
Mottakere av omsorgslønn
9
9
12
Antall ressurskrevende brukere
16
16
15
Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig
50
40
57
Antall brukere som mottar avlasting i
1
2
4
bolig/institusjon
Vedtakstimer, avlasting bolig/institusjon 6 808 5 648 7 409
Antall brukere som mottar avlasting i
3
4
3
private hjem
Antall vedtakstimer boveiledning/PBO* 1 797
1551 1 407
Antall brukere som mottar boveileding*
20
18
21
Antall brukere/pas. som mottar
33
34
35
dagtilbud
Antall brukere som har aktivitetskontakt
48
42
53
Antall timer brukt aktivitetskontakt
5 800 4 305 5 532
Feriepasienter
9
3
7
Antall brukere som mottar hverdags12
18
12
rehabilitering
Antall brukere som mottar
31
34
30
matombringing

Enhetsleder
Lill Wangberg

Fokusområde

2019

Måleindikatorer
Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år

1.tertial Budsjet
2022
t 2022
85 967
82 902
1 573
970
174
176
116
117,42
104 835 100 000
60 321

60 000

8 445

11 000

25 664
140
1 395
13
14
61

22 850
140
500
11
13
60

3

4

6 321

7 980

6

4

-

-

37

42

48
4 869
9

52
5 000
3

1

10

28

20

Resultat
2020

2021

Mål
1.tertial
2022

2022

Brukere

Brukertilfredshet hjemmetjenester
1-6 poeng, 6 er best

Opplevd
kvalitet

Resultat for brukeren
Brukermedvirkning

5,5
5,1

5,6
5

Trygghet og respektfull behandling

5,2

5,2

Tilgjengelighet
Informasjon

5,3
5,2

5,3
5,3

Generelt fornøyd med tjenesten

5,6

5,7

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
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Behovsdekning
Venteliste omsorgsbolig
Venteliste Boas
Målt
kvalitet

0
22

1
3

3
14

2
6

Antall årsverk med høgskoleutdanning

49,67

46,9

45,95

46,95

Antall årsverk med fagutdanning

60,06

54,2

53,87

54,2

Antall årsverk ufaglærte

17,09

16,28

16,28

16,28

Faglig kvalitet

Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best

Medarbeidere

Opplevd
kvalitet

Oppgavemotivasjon

4,2

4,5

Mestringstro
Selvstendighet
Bruk av kompetanse

4,4
4,3
4,2

4,5
4,4
4,4

Mestringsorientert ledelse

3,5

4,1

Rolleklarhet

4,3

4,5

Relevant kompetanseutvikling

3,4

4

Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima

4,4
3,8

4,6
4,2

Nytteorientert motivasjon

4,8

4,8

9,9 % 11,8% 11,7%
8,7 % 10,8% 9,2%
1,2 %
1%
2,5%

7%
6%
1%

69 %

67%

67

70 %

Antall 100 % stillinger

41

30

30

41

Antall ansatte med mindre enn 65 %

89

66

66

70

1,2%

1,7%

-0,84

0

Fravær

Målt
kvalitet

Samlet fravær
Langtidsfravær
Korttidsfravær
Deltidsstillinger

Økonomi

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

Bevilgningene overholdes
Målt
kvalitet

Fokusområde

Brukere

Avvik i forhold til budsjettramme

Kommentarer til resultatene
Brukerne får fra 01.01.2022 sine tjenestevedtak fattet av Helse og Velferdskontoret.
Brukerundersøkelse skal gjennomføres til høsten.
Livskvalitet/folkehelse: gjennom friskliv og mestring er det samarbeid om
forebyggende og helsefremmende arbeid i tråd med plan “leve hele livet”. En reform
som skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når
de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan
bruke sin kompetanse i tjenesten.
Dagtilbud: Det er fullt på dagtilbud til personer med demens og flere venter på utvidet
tilbud, Dagtilbud på Boas er fullt, 2 på venteliste
Aktivitetskontakt/avlasting/omsorgslønn: det er økende behov for avlasting, både i
private hjem og institusjon. Det er utfordrende å rekruttere aktivitetskontakter. Det er
flere som får innvilget omsorgslønn. Vi klarer å møte behovet enda ved interne
reguleringer innenfor rammen.
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene
Boliger: Bjerkehagen/Engvegen er oppgradert og alle 13 leiligheter er utleid. Det er
utfordringer med at boligene ikke er tilpasset brukergruppen, boligene er for små og
brukerne blir for tett på hverandre. Det er også et etterslep på vedlikehold og
oppgradering på bygningsmassen fra 80- tallet.
Boas: Alle leiligheter er utleid og det er ventelister. Et nytt digitalt alarmsystem er satt i
drift og fungerer godt.
Hjemmesykepleie: antall timer helsetjenester i hjemmet har økt fordi flere alvorlig syke
og kompetansekrevende pasienter blir utskrevet fra sykehus til hjemmet og Boas. Det
er også vært utfordringer med nok antall sykehjemsplasser og da blir det vanskelig å
praktisere omsorgstrappen. Praktisk bistand personlig assistanse er redusert fordi
brukerne mestrer dagliglivet utfordringer bedre og lengre.
Praktisk bistand: Antall vedtakstimer har gått ned fordi kriteriene for standard

hjemmehjelp er endret fra 2 timer annen hver uke til 1 time annen hver annen uke.
Dette som et ledd i innsparing i helse- og omsorgstjenesten 2020. Praktisk bistand
personlig assistanse ligger over prognosen fordi det er flere brukere som har behov
for bistand og har fått vedtak . En annen årsak kan være at når vi har fått et helse
og velferdskontor så er vedtakstimene mer ajour.
Nye trygghetsalarmer til 140 brukere blir montert før ferien. Nedgang i vedtak om
hverdagsrehabilitering med bakgrunn i COVID-19 – 19 situasjonen. Antall timer
Brukerstyrt Personlig Assistent har økt pga. utvidelse av vedtak.

Medarbeidere

Økonomi

Resultatene etter medarbeiderundersøkelsen blir fulgt opp i den enkelte avdeling 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 som vi opplevde etter jul og langtidsfravær i
flere store stillinger. Rekruttering av vikarer er meget vanskelig og en merker slitasje på
de ansatte. Kompetanseheving handler pr tiden om avviksbehandling, ernæring og
innføring av velferdsteknologi. Ledergruppen er i en endringsprosess for å få spisset
lederoppgaver til oppgaver som kan løses i stab. Det er et stort arbeidspress på
ledergruppen og vi er i samarbeid med HMS tjenesten om å utarbeide en ROS analyse
på dette området. Prosjekt heltidskultur blir satt i gang fra 1 juni.
Enheten har et overforbruk som skyldes stort forbruk av overtid og innleie av syke/perm
vikarer. Det har vært et høyt sykefravær og meget vanskelig å få tak i kvalifisert
personell dette gir en meget kostbar arbeidskraft. Refusjonene fra Nav er ikke justert pr.
dato

Risiko
Spesielle risikoforhold
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 øking av
innslagspunktet til ressurskrevende tjenester utover
prisstigningen.
Fravær og vikarbehov i kompetansekrevende stillinger,
spesielt med tanke på tidlig utskrivning av pasienter fra
sykehus.
Rekruttere og beholde kompetanse.

Tiltak for å redusere risiko

Videre/etterutdanning av egne ansatte.
Jobbe med felles kompetanse- og
rekrutteringsplan lokalt og regionalt.
Etablere gode turnuser, oppstart prosjekt
heltidskultur i 2022.

Tertialregnskap for hjemmetjenestene

380 Hjemmesykepleien

Regnskap pr.
30.04.2022

Budsjett pr.
30.04.2022

Bud. avvik pr.
30.04.2022

7 384 558

7 350 603

-33 955
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Årsbudsjett

21 226 000

Tertialrapport I 2022
382 Hjemmehjelp/kantine og BPA
383 Enhetsadm. hjemmetjenester
384 Bo- og aktivitetssenter
385 Bjerkevegen
386 Bjerkehagen
387 Dagaktivisering
388 Mellomvegen

Sum ansvarsområde

5 838 113
1 326 101
7 027 415
5 447 109
4 245 763
1 904 136
2 411 567
35 584 762

5 795 942
1 500 207
7 137 658
5 032 945
4 114 476
2 204 133
2 151 758
35 287 722

-42 171
174 106
110 244
-414 164
-131 287
299 997
-259 809
-297 040

9 608 000
4 106 000
19 559 000
10 244 000
9 016 000
6 120 000
6 088 000
85 967 000

Avviksforklaring regnskap
Enheten har et overforbruk som skyldes stort forbruk av overtid. Det har
vært et høyt sykefravær og meget vanskelig å få tak i kvalifisert
personell dette gir en meget kostbar arbeidskraft.
Kostnader ført på prosjektkode 8900 - COVID-19utgifter er kr 890 000 og
kr 576 000 på prosjektkode 8903 - COVID-19 avtalen.
380 Hjemmetjenester

Høyt langtidsfravær har gitt refusjoner på kr 1 055 000.
Høyt sykefravær har kostet enheten kr 2 268 000.
Tiltak: spare inn ved innleie på korttidsfravær der det er faglig forsvarlig
Enheten tilføres kr. 172.000 til dekning av kostnader til forvaltning og
drift av helsenettet, inkludert grunndata og helse ID og kjernejournal, eresept og helsenorge.no.
Underforbruk på regulativ lønn, KLP, arbeidsgiveravgift da det ikke har vært
leid inn vikar under permisjon, dette for å holde utgiftene nede.

383

Enhetsadministrasjon
hjemmetjenester

Fra 1.1.22 har kommunene fått plikt til å betale for kostandene til forvaltning
og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helse ID og kjernejournal, eresept og helsenorge.no. Oppdal kommune har fått kr. 459.000 i 2022 for å
dekke merutgiftene som følge av omleggingen. Hele beløpet er i budsjettet
for 2022 budsjettert på 14701.190.232 fordi fordelingen av beløpet mellom
enhetene ikke var klart da budsjettet for 2022 ble laget. Nå fordeles beløpet
(kr. 459.000) ut til enhetene slik: Oppdal helsesenter 37,5%, Hjemmetjenester
37,5% og Helse/familie 25%.

Underforbruk på regulativ lønn, KLP, arbeidsgiveravgift da det har vært
384 Bo- og aktivitetssenter utfordrende å få leid inn vikar under permisjon/vakanser, mangel på kvalifisert
arbeidshjelp.
Overforbruk på regulativlønn de første to måneder pga. feilpostering. kr
92.000.
Overforbruk av innleie sykevikarer pga. høyt sykefravær, inkludert kr 151 000
prosjektkode 8900 - COVID-19utgifter.
385 Bjerkevegen

Overforbruk av overtid da det er utfordrende å få tak i ansatte med rett
kompetanse kr 275.000. inklusiv kr 74 000 som følge av COVID-19 avtalen.
Tiltak: redusere bruk av overtid og ikke leie inn ved korttidsfravær der det er
faglig forsvarlig

386 Bjerkehagen

Overforbruk av innleie av syke/perm vikarer til korttidsfravær kr 200 000
inklusiv kr.139 000 på prosjektkode 8900 - COVID-19utgifter.
Tiltak: ikke leie inn vikarer ved korttidsfravær der det er faglig forsvarlig
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387 Dagaktivisering

Underforbruk på regulativ lønn, KLP, arbeidsgiveravgift da det ikke har vært
leid inn vikar under permisjon, dette for å holde utgiftene nede og det har
vært utfordrende og få ansatte med rett kompetanse.
Underforbruk på lønn aktivitetskontakter og utgifter til leasing av bil.
Overforbruk av fastlønn pga. etablering av nytt avlastningstiltak. Årets utgifter
vil enheten prøve å dekke selv eventuelt søke tilleggsbevilgning (bruk av
enhetens fond). kr 67 000

388 Mellomvegen

Overforbruk av overtid for å dekke utgifter sykevikar kr. 99.000, inklusiv kr 73
000 som følge av COVID-19 avtalen.
Overforbruk av innleie syke/permvikar kr 113 000, inklusiv kr 67 000
prosjektkode 8900 - COVID-19utgifter.
Tiltak: ikke leie inn vikarer der det er faglig forsvarlig, og redusere bruk av
overtid

Hjemmetjenestene sitt disposisjonsfond
Saldo
31.01.2022
Disposisjonsfond Hjemmetjenesten

Saldo
30.04.2022

1 573 156

1 573 156
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Av dette
3% buffer
1 573 156

Vedtatt disponert, men
ikke brukt
0

Disponibelt
til nye engangstiltak
0
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Oppdal helsesenter
Nøkkeltall for enheten

Enhetsleder
Turi Teksum

Brukere

Fokusområde

2019

Budsjettramme (1.000 kr)
56 369
Disposisjonsfond (1.000 kr)
1 763
Antall ansatte ( inkl. lærlinger)
140
Faste årsverk ( inkl. lærlinger)
93,4
Andre nøkkeltall om enheten:
Antall innleggelser (*inkl.KAD)
*368
Antall døgn KAD (kommunalt
117
akuttilbud)
Antall utskrivelser
242
Antall døgn kjøp i Rennebu
25
Antall døgn utskr.klare med
betaling
9
Beleggsprosent sykehjem
92
Antall dialysebehandlinger
695
Antall røntgenundersøkelser
1 772
Antall KAD-plasser
1
Antall beboere Sanatelltunet
16
Antall sykehjemsplasser
59

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
Totalt
Behovsdekning
Målt
Legemiddelgjennomgang gjennomført av
kvalitet
langtidspasienter
Tannhelsevurdering gjennomført av
langtidspasienter
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2020

1.tertia Budsj
l 2022
ett
2022

2021

59 589
517
142
93,7

63 158
2 003
139
93,7

61 022
2 003
140
95,7

61 022
0
139
93

284

179

35

300

109

53

9

110

211
12

189
362

32
0

210
300

257

34

150

104
767
1 412
1
16
59

99,7
210
535
1
16
59

97
800
1 400
1
16
59

14
95
627
1 341
1
16
59

Resultat
2020

2021

Mål
1.tertial
2022

2022

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

<90%

<90

<90

<90%

<90%

<90

<90

<90%

Tertialrapport I 2022
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

Fokusområde
Brukere

<90%

<90

<90

<90%

<1%

>1

>1

>1%

0,8
27,7

0,8
31,3
47,98

0,8
30,7

0,8
30,1

49,9

45,9

13,62
6

9,3
5

10,9
5

48,6
10,2
6

4,1
4,3
4,1
4,2
4,0
4,4
3,7
4,5
3,9
4,6
9,6 %
7,9 %
1,7 %
66 %
30
0,3 %
3 342

10,9%
9,7%
1,2%

4,3
4,3
4,2
4,5
4,1
4,4
4
4,4
4,5
4,8
15,6
12,9
2,7

7%
5%
2%

64,5 %
62

68,4 %
58

70 %
30

2,7 %

1,6%

<1,5%

3 425

3 500

Kommentarer til resultatene
Det er fortsatt stor kapasitetsutfordring for heldøgns omsorg. Pr. 30.04.22 venter 8
søkere på langtidsopphold i sykehjem, og 8 står på venteliste i Sanatelltunet. I tillegg
kommer søkere for avlastnings- og korttidsopphold fra hjemmet og utskrivningsklare fra
sykehus. Det har ikke vært kapasitet til å ha ØHD åpen i lange perioder.
Kapasitetsutfordringen utfordrer omsorgstrappen, og beboere i Sanatelltunet som har
behov for institusjonsplass blir boende i omsorgsboligen uten at de nyttiggjør seg
tilbudet der.
Både brukere med omfattende behandlingsbehov og personer med demens og/eller
utagerende atferd øker. 13 pasienter i institusjon har vedtak om tvang da de kan være
til fare for seg selv, medpasienter eller ansatte.
Det har vært større og mindre COVID-19-smitteutbrudd blant pasienter gjennom
vinteren, men ingen alvorlige sykdomsforløp.

Medarbeidere

Høyt sykefravær relatert til COVID-19. Rekruttering av vikarer/ekstravakter er
utfordrende, og en merker slitasje på ansatte. Det har vært nødvendig å leie inn en
sykepleier fra vikarbyrå fra februar.
Betalt spisepause er innført, og dette har ført til økning av gjennomsnittlig
stillingsprosent fra 64,5 til 68,36.
Kapasitetsutfordring forskyver og øker bemanningsbehov i omsorgsbolig og institusjon.
Sanatelltunet er særlig sårbar på natt siden det er 1 nattevakt på 16 beboere, og det er
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene
ikke bemannet for beboere med omfattende behandlingsbehov og/eller uro. Dette har
medført periodevis ekstra innleie på natt for å sikre faglig forsvarlighet.
Flere ansatte er i gang med formelle videreutdanninger, og interne kurs/faglige
oppdateringer pågår kontinuerlig.
Nyopprettet helse- og velferdskontor har tatt over rene forvaltningsoppgaver,
vederlagsberegning overføres senere.

Økonomi

Risiko
Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

Kapasitet:
Ikke kapasitet til å tilby tjenester når behovet er der.
Økende antall pasienter med demenslidelser
og/eller utagerende adferd som trenger tilpasset
bemanning og lokaliteter.

Avtale for kjøp av sykehjemsplasser i Trøndelag
sør. Omsorgsanalyse er revidert og tiltak fremmet i
Handlingsplan.
Fremmet tiltak bemanning i Handlingsplan.
Sambruk av hjelpepersonell til legevakt sommer –
22

Kompetanse:
Rekruttere og beholde kompetanse. Mange
deltidsstillinger, høy sirkulasjon, mange ansatte og
vikarer, kontinuitetsutfordring og stort lederspenn.

Oppstart prosjekt heltidskultur juni -22. Arbeide for
robust grunnbemanning som kan takle svingninger
innafor ramma. Grunn- og videreutdanninger for
egne ansatte.
Lederanalyse og arbeid med tiltak for å redusere
lederpress.

Tertialregnskap for Oppdal helsesenter
370
371
372
373
375
377
378
379

Oppdal Helsesenter avd Tunet
Oppdal Helsesenter avd Høa
Oppdal Helsesenter enhetsadm
Dialysebehandling
Oppdal Helsesenter kjøkken
Kommunalt akutt døgntilbud
Oppdal Helsesenter renhold
Sanatelltunet
Sum ansvarsområde

Regnskap pr.
30.04.2022

Budsjett pr.
30.04.2022

Bud. avvik pr.
30.04.2022

6 218 471
8 616 199
-35 053
105 945
1 159 099
120 748
1 238 167
4 349 005
21 772 581

6 570 359
8 688 853
266 769
127 851
1 254 113
166 705
1 395 666
4 278 082
22 748 398

351 888
72 654
301 822
21 906
95 014
45 957
157 499
-70 923
975 817

Årsbudsjett

19 270 000
25 582 000
-2 836 000
0
2 607 000
483 000
3 968 000
12 563 000
61 637 000

Avviksforklaring regnskap
Mindreforbruk har flere årsaker:
Kapasitetsutfordring har medført svært høy beleggsprosent og flere
langtids- enn korttidsopphold, dette genererer høyere egenandel
(80.000).
Oppdal Helsesenter

Mindre ferieavvikling enn periodisert, dette vil utjevne seg gjennom året
(582.000).
Gjennomgående mindreforbruk pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift
på tross av utstrakt bruk av eget personell til ekstravakter (295.000).
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I tillegg er det ikke mottatt fakturaer for april.
Det er påløpt COVID 19-relaterte utgifter, særlig til vikarinnleie.
Enheten tilføres kr. 172.000 til dekning av kostnader til forvaltning og
drift av helsenettet, inkludert grunndata og helse ID og kjernejournal, eresept og helsenorge.no. Se kommentar til ansvar nr. 372.
Avviket skyldes i hovedsak:
371

Oppdal Helsesenter
avd. Høa

Mindre ferieavvikling enn periodisert.
Mindreforbruk KLP og AGA .
Det er ikke leid inn for alt fravær. Det er utfordrende å rekruttere vikarer.
Mindreforbruk skyldes i hovedsak:
Mindre ferieavvikling enn periodisert og mindreforbruk KLP og AGA.

372

Oppdal Helsesenter Det er stort kompetansebehov, og fravær kan få store utslag. Avdelingen er
enhetsadministrasjon særlig sårbar for fravær, siden nattevaktene er organisert her.
Det er leid inn ekstra kveldsvakt grunnet utagerende pasienter, men det gir
ikke store utslag pr, Tertial 1.
Mindreforbruk skyldes i hovedsak at fakturaer for april ikke er mottatt, det
er ikke leid inn vikarer i langtidsfravær og egenbetaling er foreløpig høyere
enn budsjettert.

373

375
377
378

379

Dialysebehandling

Fra 1.1.22 har kommunene fått plikt til å betale for kostandene til forvaltning
og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helse ID og kjernejournal, eresept og helsenorge.no. Oppdal kommune har fått kr. 459.000 i 2022 for å
dekke merutgiftene som følge av omleggingen. Hele beløpet er i budsjettet
for 2022 budsjettert på 14701.190.232 fordi fordelingen av beløpet mellom
enhetene ikke var klart da budsjettet for 2022 ble laget. Nå fordeles beløpet
(kr. 459.000) ut til enhetene slik: Oppdal helsesenter 37,5%, Hjemmetjenester
37,5% og Helse/familie 25%.

Oppdal Helsesenter
kjøkken
Kommunalt akutt
døgntilbud

Driftsutgifter til Dialysen refunderes i sin helhet fra St.Olavs hospital.

Oppdal Helsesenter
renhold

Svært lav aktivitet pr. Tertial 1 grunnet kapasitetsutfordring innen heldøgns
omsorg.

Sanatelltunet

Mindreforbruk skyldes mindre avviklet ferie enn periodisert og lavere utgifter
til KLP og AGA. I tillegg er det ikke leid inn ved alt sykefravær, og det kan se
ut til at regulativlønn er noe overbudsjettert. Intern budsjettregulering
vurderes ved Tertial 2.

Mindreforbruket skyldes at fakturaer fra april ikke er kommet inn, og at det
ikke er avviklet ferie som periodisert.

Oppdal helsesenter sitt disposisjonsfond
Saldo
31.01.2022
Disposisjonsfond Sykehjemmet

Saldo
30.04.2022

2 003 888

2 003 888
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Av dette
3% buffer
1 849 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt
0

Disponibelt
til nye engangstiltak
154 888
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Aune barneskole
Nøkkeltall for enheten
Budsjettramme (1.000 kr)

Enhetsleder Øyvind Melhus

Fokusområde

Brukere

Opplevd
kvalitet

Medarbeidere

Målt
kvalitet

Opplevd
kvalitet

Målt
kvalitet

2019

2020

2021

34 522 36 335 36 626

Disposisjonsfond (1.000 kr)
2 383 3 053 1 250
Fast ansatte
62
62
63
Faste årsverk
53
55
56
Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall
416
423
424
Kostnad pr. elev
87 072 84 715 84 916
Antall SFO-barn
146
120
107
Kostnad pr. SFO-elev
51 836 58 153 63 602
Elever pr. lærerårsverk i
14,4
15,0
14,0
ordinær undervisning
Elever pr. lærerårsverk totalt
11,2
12,0
11.0
Andel elever med
7,0 % 6,0 % 7,0 %
spesialundervisning

Måleindikatorer
Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år

39 340

2020

2021

Budsjett
2022
37 394

1 250
63
56

2 053
62
55

431

420
89 000
110
59 000

100
14,0

15,0

11.0

12,0

7,2 %

7,0 %

Resultat

Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best
Støtte fra lærerne
4,3
Støtte hjemmefra
4,3
Mobbing på skolen
4,6
Faglige utfordringer
3,9
Vurdering for læring
3,7
Motivasjon
3,8
Trivsel
4,1
Mestring
4
Elevdemokrati og elevmedvirkning
3,6
Generell fornøydhet foreldreundersøkelse
4,5
Faglig kvalitet
Nasjonale prøver regning 5.tr.
45
Nasjonale prøver lesing 5.tr.
49
Nasjonale prøver engelsk 5.tr.
49
Kartlegging digitale ferdigheter U.dir. 4.tr.
Andel svømmedyktige etter 4.tr.
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
4,0 %
Langtidsfravær
2,9 %
Korttidsfravær
1,1 %
47

1.tertial
2022

Mål
1.tertial
2022

2022

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

51
50
50

52
52
50
100 %
100 %

72 %

54 %

5,0
4,8
4,9
5,0
4,8
4,8
4,2
4,7
4,5
5,0

4,5
4,5
4,5
4,5
3,9
4,5
3,5
4,4
4,1
4,7
5,2
3,8
1,5

13,2 %
9,4 %
4,3 %

5,0 %
4,0 %
0,8 %

Økonomi

Tertialrapport I 2022

Målt
kvalitet

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

10

10

9

8

2,0 %

-2,2 %

-0,05 %

0%

0

0

0

0

Tilleggsbevilgninger

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

66 % av elevene hadde COVID-19 i januar-mars.
De fleste foreldresamtaler og foreldremøter er gjennomført. Et av fokusområdene på
foreldremøtene har vært nettvett. Det har vært mindre svømmeundervisning pga.
COVID-19 og tiltak er satt i gang for å nå målsettingen om svømmedyktighet for 4.
klassetrinn.
Årets medarbeidersamtaler er gjennomført. De fleste opplever en meningsfull hverdag,
men stort fravær på arbeidsplassen den siste tiden, har ført til mer stress og slitasje.
70 % av de ansatte hadde COVID-19-19 i januar-mars.
Enheten har vesentlig høyere sykefravær enn tidligere. Det er ulike årsaker til fraværet.
Dette gjør at det blir lavere bemanning, og det fører til større arbeidsbelastning på de
som er på jobb.
Driftskostnadene øker, det gjør at vi må bruke av lønnsressurser for å dekke utgifter til
nye digitale skjermer, leasing, lisenser, nye læremidler i forhold til fagfornyelsen osv.

Medarbeidere

Økonomi

Tertialregnskap for Aune barneskole

500

Aune barneskole

501

SFO Aune
Sum ansvarsområde

Regnskap pr.
30.04.2022

Budsjett pr.
30.04.2022

Bud. avvik pr.
30.04.2022

13 666 182

13 648 089

-18 094

36 908 000

727 494

738 682

11 188

2 432 000

14 393 677

14 386 771

-6 906

39 340 000

Årsbudsjett

Avviksforklaring regnskap
500 Aune barneskole
501 SFO Aune

Risiko
Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

Vold mot ansatte

Plan for forebygging av aggressiv og utagerende
atferd hos enkeltelever.
Tiltaksplan for håndtering av aggressiv og
utagerende atferd hos enkeltelever.

Aune barneskole sitt disposisjonsfond
Saldo
31.01.2022

Disposisjonsfond Aune barneskole

Saldo
30.04.2022

1 250 223

1 250 223

48

Av dette
3% buffer

1 155 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

0

Disponibelt
til nye engangstiltak

95 223

Tertialrapport I 2022
Drivdalen
oppvekstsenter

Enhetsleder
Beate Lauritzen

Brukere skole

Fokusområde

Opplevd
kvalitet

Brukere
Barnehage

Målt
kvalitet

Opplevd
kvalitet

Nøkkeltall for enheten

2019

2020

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
Antall kommunale barnehager
Andel ansatte med
førskolelærerutdanning barnehage
Andel ansatte med
fagarbeiderutdanning barnehage
Andel menn i faste stillinger
barnehage

7 658
622
16
13,5

7 309 7 899
1 980 1 840
16
16
13
13

Måleindikatorer
Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år

1.terti
al
2022
7 986
1 840
16
14

Budsj
ett
2022
7 986
1 886
16
13

42,5
12

45
9

51
16

52
14

43
10

13,0

13,5

14

14,5

14

10,0

11,0

11

12

11

9,3 %

8,5 %

9%

10%

9%

22

23

22

22

25

26

30

30

32

32

50 %

48 %

48%

48%

50%

12,5%

32 %

32%

32%

45%

0

0

0

0

0

42,5

45

51

52

43

Resultat
2020

2021

Brukertilfredshet Drivdalen 1-5 poeng, 5 er best
Støtte fra lærerne
4,7
4,4
Mobbing
4,8
4,7
Støtte hjemmefra
4,2
4,2
Faglige utfordringer
3,8
4
Vurdering for læring
3,9
3,7
Motivasjon
3,9
3,7
Trivsel
4,3
4,2
Mestring
4,1
3,9
Elevdemokrati og elevmedvirkning
4,1
3,9
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 1-5 poeng, 5 er best
4,6
Ute- og innemiljø
4,7
Relasjon mellom barn og voksne
5
Barnets trivsel
4,8
Informasjon
4,9
Barnets utvikling
4,7
Medvirkning
49

2021

Mål
1.tertial
2022

2022
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
4,5
4,7
4,5

Tertialrapport I 2022

Målt
kvalitet

Medarbeidere

Opplevd
kvalitet

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

4,5
Henting og levering
4,9
Tilvenning og skolestart
4,8
Tilfredshet
Behovsdekning
73 %
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
Autonomi
Bruk av kompetanse
Mestringsorientert ledelse
Rolleklarhet
Relevant kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Prososial motivasjon
Fravær
Samlet fravær
13,0 %
Langtidsfravær
11,5 %
Korttidsfravær
1,5 %
Deltidsstillinger
Antall ansatte med mindre enn 65%
2
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
13,0 %
Tilleggsbevilgninger
0
Kostnadseffektiv drift
Kostnad pr elev Drivdalen
123 000
Kostnad pr SFO-barn Drivdalen

4,5
4,8
4,7
72%

72%

100 %

2%

1

100%

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

2

1

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%

19,6 %
14,6%
5%
2

2,5%

2
3%

0

6,0 %
5,0 %
1,0 %

0

45 000

2
0,0 %
0
120 000
40 000

Risiko
Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

Økte utgifter til læringsmateriell og høyere
lønnskostnader utfordrer driften

Økning i ramme eller reduksjon av
lønnskostnader

Ressurskrevende brukere utfordrer økonomien

System for ekstra bevilling i spesielle tilfeller

50

Tertialrapport I 2022
Fokusområde
Brukere

Kommentarer til resultatene
Nasjonale prøver, kartlegginger og brukerundersøkelser gjennomføres på høsten og
det er derfor ingen resultater på dette pr.1.tertial. Tilbakemeldingene som er kommet er
gode på tross av meget heftig og intensiv COVID-19-periode i januar/februar hvor
90%av ansatte og elever på skolen ble syke over en kort periode.
Barnehagen fikk fordelt smittetrykket, men har også derfor over en lang periode hatt
lite bemanning og travle dager

Medarbeidere

Medarbeidersamtaler gjennomføres i mai/juni. Gjennom andre samtaler med ansatte
gis det tydelig uttrykk for trivsel på enheten

Økonomi

Økte utgifter til drift og mer bruk av vikarer gir et negativt resultat etter 1. tertial. Det
meste av dette er forsinkelse i refusjon fra NAV for ansatte som er sykemeldt eller i
foreldrepermisjon.

Tertialregnskap for Drivdalen oppvekstsenter
Regnskap pr.
30.04.2022

Budsjett pr.
30.04.2022

Bud. avvik pr. Årsbudsjet
30.04.2022
t

520

Drivdalen skole

2 372 392

2 137 029

-235 363

5 155 000

521

SFO Drivdalen

-5 862

88 494

94 356

242 000

525

Drivdalen barnehage

1 484 924

1 357 637

-127 287

3 145 000

Sum ansvarsområde

3 851 454

3 583 160

-268 294

8 542 000

Avviksforklaring regnskap
Drivdalen oppvekstsenter

Negativt resultat pr. 1.tertial 2022 skyldes overforbruk på vikarlønn
og forsinket refusjon fra NAV i forbindelse med sykemeldinger, både
i barnehage og skole

520

Drivdalen skole

Overforbruket går på lønn. Deler av det skyldes forsinkelse i refusjon fra
NAV. Resten skyldes at vi først i juni sender refusjonskrav til andre
kommuner for spesialundervisning.

525

Drivdalen barnehage

Negativt resultat pr. 31.04.22 skyldes forsinket refusjon av sykepenger fra
NAV

Drivdalen oppvekstsenter sitt disposisjonsfond
Saldo
31.01.2022
Disposisjonsfond Drivdalen skole

Saldo
30.04.2022

1 839 734

1 839 734

51

Av dette
3% buffer
252 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt
0

Disponibelt
til nye engangstiltak
1 587 734

Tertialrapport I 2022
Midtbygda oppvekstsenter

Enhetsleder
Kjell Braut

Nøkkeltall for enheten

2019

2020

2021

Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall
Antall SFO-barn
Elever pr lærerårsverk i ordinær
undervisning
Elever pr lærerårsverk totalt
Andel elever med spesialundervisning
Barnehage
Antall barn i barnehage
Antall plasser omregnet til over 3 år
Antall kommunale barnehager
Andel ansatte med
førskolelærerutdanning
Andel ansatte med fagarbeiderutdanning
Andel menn i faste stillinger

14 793
950
33
28,2

16 007 15 985
1 265 1 065
31
32
27,2
28,3

1.tertia Budsje
l 2022 tt 2022
18 041
1 065
32
29,2

17 532
1 265
32
28,6

88
15

88
15

102
21

103
19

103
25

11,0

10,5

13,5

12,9

13,0

9,0
5,6 %

8,1
4,5 %

11,7
3,9 %

10,4
7,7%

11,0
5,0 %

58
76
4

52
72
4

54
71
4

61
80,4
4

58
78
4

50 %

42 %

41 %

45,3%

42 %

58 %
47 %
10,5 % 11,7 %

54,7%
6,7%

51 %
10,5 %

39 %
5,0 %

Tabell 1 Målkart for Midtbygda oppvekstsenter
Fokusområde

Brukere skole

Opplevd
kvalitet

Brukere
Barnehage

Målt
kvalitet

Opplevd
kvalitet

Resultat

Måleindikatorer

Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år
Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 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 1-5 poeng, 5 er best
Ute- og innemiljø
Relasjon mellom barn og voksne
Barnets trivsel

1.tertial
2022

2019

2020

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

56,0
55,0
55,0
100 %

44,0*
55,0
51,0
100 %

54
53
52
100%

50,0
50,0
50,0

100 %
4,4
4,7
4,9

52

Mål
2022

100 %
100 %
4,5
5,0
5,0

Tertialrapport I 2022
Tabell 1 Målkart for Midtbygda oppvekstsenter
Fokusområde

Resultat

Måleindikatorer

Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år
Informasjon
Barnets utvikling
Medvirkning
Henting og levering
Tilvenning og skolestart
Tilfredshet
Behovsdekning
Kapasitetsutnyttelse

100%

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

Medarbeidere
Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

2020

2021

4,6
4,8
4,2
4,7
4,5
4,7

Antall barnesamtaler per barn med de to
eldste kullene

Opplevd
kvalitet

2019

Mål
1.tertial
2022

Kostnad pr plass under 3 år Midtbygda bhg
Kostnad pr plass over 3 år Midtbygda bhg

53

4,5
4,8
4,5
5,0
5,0
4,7
100 %

100 %

100 %

2

2

2

2

2

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

4

4

4

4

Antall avdelinger som jobber
helsefremmende i barnegruppene
Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best
Oppgavemotivasjon
4,5
Mestringstro
4,3
Selvstendighet
4,3
Bruk av kompetanse
4,1
Mestringsorientert ledelse
4,0
Rolleklarhet
4,3
Relevant kompetanseutvikling
3,9
Fleksibilitetsvilje
4,5
Mestringsklima
4,7
Nytteorientert motivasjon
4,7
Fravær
Samlet fravær
5,9 %
Langtidsfravær
5,1 %
Korttidsfravær
0,8 %
Deltidsstillinger
Antall ansatte med mindre enn 65%
1
Bevilgningene overholdes
Avvik i forhold til budsjettramme
6,4 %
Tilleggsbevilgninger
0
Kostnadseffektiv drift
Kostnad pr elev Midtbygda skole
126 084
Kostnad pr SFO-barn Midtbygda

100%

2022

4,6
4,4
4,5
4,3
4,0
4,6
3,9
4,7
4,6
4,8
5,6 %
4,8 %
0,8 %

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

6,1 %
4,2 %
1,9 %
0

0,3 %
0

13,7 %
9,0 %
4,7 %
0

0

1
-0,4 %
0

5,0
3,0
2,0
0
0,0 %
0

129 569

120 000

36 215

59 034

60 000

126 084

120 611
129 569

118 402
120 000

Tertialrapport I 2022
Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Ikke gjennomført noen undersøkelser eller kartlegginger i denne perioden. Men
tilbakemeldinger fra utviklingssamtalene og foreldremøter er gode.

Medarbeidere

Det er gjennomført medarbeidersamtaler for en del av de ansatte i perioden, Der
kommer det frem at de fleste trives godt ved enheten

Økonomi

Vi merker at det gradvis blir mindre ressurser. Pga stor vekst i barnetall og stadig flere
oppgaver må ressursene utnyttes best mulig. Vi ser at vi må bruke lønnsressurser på
andre driftskostnader og at vi ikke klarer fullt og helt å møte alle behov til enhver tid.
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 kriteriene i fordelingsmodellen slik at det bli 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 ifm
budsjettreguleringene gjennom året, slik at det blir mer
reelt ift 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

Tertialregnskap for Midtbygda oppvekstsenter

530
531
535

Regnskap pr.
30.04.2022

Budsjett pr.
30.04.2022

Bud. avvik pr.
30.04.2022

Midtbygda skole
SFO Midtbygda
Midtbygda barnehage

2 372 392
-5 862
1 484 924

2 137 029
88 494
1 357 637

-235 363
94 356
-127 287

5 155 000
242 000
3 145 000

Sum ansvarsområde

6 678 354

6 647 797

-30 557

18 041 000

Årsbudsjett

Avviksforklaring regnskap
530 Midtbygda skole
531 SFO Midtbygda

Pga. svingninger i barnetallet og samarbeid med barnehagen har vi hatt
mindre bemanningsbehov en periode.

535 Midtbygda barnehage

Midtbygda oppvekstsenter sitt disposisjonsfond
Saldo
31.01.2022

Disposisjonsfond Midtbygda
oppvekstsenter

1 072 746

Saldo
30.04.2022

1 072 746

54

Av dette
3% buffer

529 000

Vedtatt
disponert,
men ikke brukt

0

Disponibelt
til nye engangstiltak

543 746

Tertialrapport I 2022
Ungdomsskolen
Nøkkeltall for enheten

Enhetsleder
Håvard Melhus

Medarbei
dere

Brukere

Fokusområde

2019

1.tertial Budsjett
2022
2022
25 671 25 619 24 544
2 055 2 055
555
38
38
37
32,4
32,4
30

2020

2021

Budsjettramme (1.000 kr)
27 381 25 579
Disposisjonsfond (1.000 kr)
3 055 3 065
Fast ansatte
40
38
Faste årsverk
33,6
31
Innvandrertjenesten
Statstilskudd (1.000 kr) (Flyktning)
16 000 13 000
Statstilskudd norskopplæring og
2 976 5 512
grunnskole for voksne
Budsjettramme grunnskole for voksne
1 920
1479
Fast ansatte flyktningetjenesten
4
4
Faste årsverk flyktningetjenesten
3,5
3,5
Rådgivere flyktning
2
1
Lærere voksenopplæring og grunnskole
6
5
for voksne
Andre nøkkeltall om enheten:
Elevtall på Voksenopplæringa
50
20
norskkurs
Elevtall på Grunnskoleopplæring for
20
10
voksne
Flyktninger i integreringstilskudd110
95
perioden
Flyktninger i introduksjonsprogram
35
25

Måleindikatorer
Undersøkelser gjennomføres 2.hvert år

11 982 14 000
1 985

2 045

1 014
3
3
2

1 045
3
3
2

1 009
4
3,5
1

5

5

5

27

20

30

10

10

10

75

70

100

25

25

35

2021

Mål
1.tertial
2022

Brukertilfredshet 1-5 poeng, 5 er best . Mobbing angitt i %
Støtte fra lærerne
4,1
4,2
4,0
4,0
Opplevd Støtte hjemmefra
kvalitet Mobbing- prosentandel
3,9%
4,3%
Faglige utfordringer
4,3
4,2
Vurdering for læring
4,4
3,5
Motivasjon
3,4
3,3
Trivsel
3,4
4,1
Mestring
4,3
3,9
Elevdemokrati og elevmedvirkning
4,0
3,4
Faglig kvalitet Nasjonale prøver: 50 poeng er landsgjennomsnittet.
Grunnskolepoeng avgangselever
41,7
42,4
(maksimum er 60 poeng = alle elever
får karakter 6 i alle fag)
50,0
51
Nasjonal prøve regning 8.tr.
51,0
52
Nasjonal prøve lesing 8.tr.
Målt
kvalitet Nasjonal prøve engelsk 8.tr.
49,0
51
52,0
55
Nasjonal prøve regning 9.tr.
55,0
55
Nasjonal prøve lesing 9.tr.
unntatt
Andel med direkte overgang til vg.
unntatt
offentlig
skole
offentlighet
het
Innvandrertjenesten
Opplevd Andel deltagere etter introduksjonsprogram
73%
63%
kvalitet
har begynt i arbeid eller utdanning
Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best
55

2 290

Resultat
2020

13 000

2022
4,1
4,5
0%
4,5
3,5
3,5
4,5
4,0
3,5
42
50
50
50
52
53
100%

70 %
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Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Fokusområde
Brukere

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
Kostnad pr. elev

4,5
4,5
4,5
4,6
4,2
4,5
4
4,6
4,4
4,6

4,5
4,6
4,6
4,5
4,2
4,6
3,9
4,5
4,5
4,7
5,2 %
3,6 %
1,6 %

7,27 %
5,18 %
2,09 %

10,2 %
6,6 %
4,1 %

5,0 %
4,8 %
1,2 %

6

7

7

6

-0,7 %

3,6 %

-5%

0

100 034 104 753

99 000

Kommentarer til resultatene
Det gjennomføres ikke undersøkelser eller kartlegginger i 1.tertial, men det er gode
tilbakemeldinger fra utviklingssamtaler og foreldresamtaler.

Medarbeidere

Tilbakemeldingene fra medarbeidersamtalene som er gjennomført i 1.tertial er gode. Det
har vært et høyt sykefravær i 1.tertial. Dette skyldes at en stor andel av de ansatte fikk
COVID-19 i februar/mars. Vi har og hatt flere ute i langtidsfravær, delvis pga.
behandlinger som har vært utsatt pga. COVID-19. Vi har gjennom samtaler med de
ansatte funnet ut at fraværet ikke er jobbrelatert.

Økonomi

Vi har brukt mye på vikarer i 1.tertial fordi det har vært så høyt fravær. Vi har derfor et
negativt resultat pr. 1.tertial. Noe av dette vil bli refundert i form av sykepenger fra NAV.

Risiko
Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

1.Det har vært mye fravær i 1.tertial som følge av
COVID-19 og stort behov for vikarer.

1.Rekruttere vikarer.

2.Det er økte driftskostnader som følge av nye krav til
undervisningsmateriell i forbindelse med ny læreplan.
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2. Det er behov for å se nærmere på kriteriene i
skolemodellen. Økte driftskostnader må fortsatt
spilles inn til handlingsplan.
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Tertialregnskap for ungdomsskolen

549 Haugen Gård Leirskole
550
551
552
555

Ungdomsskolen
Voksenopplæring
Grunnskole for voksne
Flyktningetjenesten
Sum ansvarsområde

Regnskap pr.
30.04.2022

Budsjett pr.
30.04.2022

Bud. avvik pr.
30.04.2022

102 247

99 573

-2 674

210 000

10 337 572
-4 432
425 301
976 444
11 837 133

9 854 936
501 389
429 280
405 576
11 290 754

-482 637
505 821
3 979
-570 868
-546 379

24 150 000
214 000
1 045 000
0
25 619 000

Årsbudsjett

Avviksforklaring regnskap
Oppdal Ungdomsskole

Avvik på -546 379 skyldes hovedsakelig mye sykdom som følge av
COVID-19 i 1.tertial og stort behov for vikarer ved ungdomsskolen.
Det har vært vanskelig å få tak i vikarer, dette har ført til mer bruk av
faste ansatte. I neste omgang har dette løst ut overtidsgodtgjøring.
Dette har ført til at vi i 1.tertial har et avvik på -425 170 på vikarer. I
tillegg har ekskursjoner vært utsatt pga. COVID-19. Dette har ført til
at vi har hatt flere i 2022, der har vi et avvik på -70 133.
Noe avviket som står under ungdomsskolen skyldes også
periodiseringsfeil hos Innvandrertjenesten.

550

Ungdomsskolen

Avvik på -482 637 skyldes hovedsakelig mye sykdom som følge av
COVID-19 i 1.tertial og stort behov for vikarer. Det har vært vanskelig å få
tak i vikarer, dette har ført til mer bruk av faste ansatte. I neste omgang
har dette løst ut overtidsgodtgjøring. Dette har ført til at vi i 1.tertial har et
avvik på -425 170 på vikarer.

551

Voksenopplæring

Periodiseringsfeil. Får ikke betydning for årsresultatet.

555

Flyktningetjenesten

Avviket skyldes forsinket utbetaling av statstilskudd og feil i periodisering
av utgifter.

Ungdomsskolen sitt disposisjonsfond
Saldo
Saldo
Av dette
31.01.2022 30.04.2022 3% buffer
Disposisjonsfond Ungdomsskolen

2 054 462

2 054 462
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765 000

Vedtatt disponert,
men ikke brukt
0

Disponibelt til nye
engangstiltak
1 289 642
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Høgmo og Pikhaugen barnehager

Enhetsleder
Ann Kristin Rosset

Fokusområde

2019

2020

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 i
enheten
Andel ansatte med
førskolelærerutdanning
Andel ansatte med
fagarbeiderutdanning
Andel menn i faste stillinger

12 007
1 745
26
22,9

12 521 12 913
2 010 2 229
25
32
22,4
27,9

2021

Leke- og oppholdsareal pr plass

13 584
2 010
33
28,6

Budsj
ett
2022
13 138
2 010
31
25,7

87
120

84
120

84
120

92
129,6

87
120

2

2

2

2

2

52 %

52 %

44 %

45%

45 %

42 %

44 %

47 %

45%

45 %

3,80 %

4,00 %

6,25%

4,9 m²

4,9 m²

4,9 m²

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
Antall barnesamtaler pr. barn med de to
Brukere
eldste kullene
Andel barnehager m/systematiske
metoder for kartlegging / tiltak for god
språkutvikling
Målt
kvalitet Andel styrere og pedagoger med godkjent
førskolelærerutdanning
Antall gjennomførte planlagte
foreldresamtaler pr. barn
Antall alvorlige skader hos barn

Meda
rbeid

1.tertial
2022

Nøkkeltall for enheten

6 % 6,45 %
4,9 m²
4,9 m²

Resultat
2020

2021

Mål
1.tertial
2022

2022

4,3
4,8
5
4,5
4,8
4,5
4,8
4,8
4,8

4,0
4,6
4,9
4,1
4,6
4,1
4,5
4,5
4,4
94 %
43,5%

92 %
%

100 %

100 %

2

2

1

2

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

100%

100 %

2

2

1

≥2

0

0

Antall avdelinger som jobber
helsefremmende i barnegruppene

6

6

6

6

Antall systematiske samtaler pr. ansatt
angående fokusområder
Opplevd Medarbeidertilfredshet 1-6 poeng, 6 er best
kvalitet Oppgavemotivasjon

4

4

0

4
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4,5

0

4,5
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ere

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

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%
Antall fast ansatt med ufrivillig deltid
Bevilgningene overholdes
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.

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
4,5
4,5
5,0

9,4 %
7,8 %
1,6 %

11,08 %
8,96 %
2,12 %

12,38 %
6,85 %
5,53 %

˂8

3
0

4
0

6
3

0
0

4,5 %

1,7 %

- 20 %

0,0 %

156 987

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Brukerundersøkelse er ikke gjennomført i perioden.

12,7%

Jfr kapasitetsutnyttelse har vi i tidligere år hatt en del ledige plasser, men dette året har
søkermassen tatt seg opp. Etter siste tilbygg (2018) i Pikhaugen bhg, har vi fått økt
godkjent leke- og oppholdsareal som gir muligheter til å ta inn flere barn. Det betyr at vi
kan ta inn barn utover de 120 plassene (55 i Høgmo og 65 i Pikhaugen) vi tidligere har
hatt. Arealet i Pikhaugen tilsvarer opptil 76 plasser – omregnet i storbarn. Dette har igjen
gitt positive utslag for flere nye brukere som har fått førsteønsket i valg av barnehager.
Fra høsten er det ventelister i både Høgmo og Pikhaugen.
Det er ikke gjennomført samtaler i forbindelse med fokusområder i perioden. Det settes
nytt fokusområde i mai.
Medarbeidere

Det blir ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse dette året. Korttidsfraværet i
barnehagene er forhøyet. Dette skyldes COVID-19, med “ettersykdommer”.

Økonomi

Avviket i budsjettrammen skyldes budsjetterte tilskudd som vi ikke har mottatt
(periodiseringsavvik).

Risiko
Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

Vi ser en økning av barn med behov for ekstra hjelp og
støtte i barnehagen. Det er økt oppmerksomhet og
kompetanse på å identifisere utsatte barn, men
bemanningssituasjonen i barnehagene gir en risiko for
at en ikke får satt inn gode nok tiltak omkring disse
barna. Mangel på tidlig innsats i barnehagen kan gi
økte kostnader når barna blir eldre.

Ha fokus på oppfølging av utsatte barn gjennom
Bufdir- prosjektet «Sett i Oppdal»
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Bemanningen rundt ettåringen

Det er spilt inn økt grunnbemanning rundt
ettåringen til handlingsplanen 2023-2026.

Bemanningsnorm for barn under 3 år er èn 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 kompetent personale til stede gjennom
hele dagen.

Barnehagene er blitt avhengig av midlertidige
løsninger som lærlinger, folk i
arbeids/språkpraksis o.l. for å ha «nok hender»
på småbarnsavdelingen.

Svingninger i barnetallet gjennom året skaper
uforutsigbarhet for de økonomiske rammene.

Budsjettregulering gjennom året, basert på
telletidspunkt og utregning gjennom
barnehagemodellen.

Tertialregnskap for Høgmo og Pikhaugen barnehager

560 Pikhaugen barnehage
562 Høgmo barnehage
Sum ansvarsområde

Regnskap pr.
30.04.2022

Budsjett pr.
30.04.2022

Bud. avvik pr.
30.04.2022

3 089 151
2 655 483
5 744 634

2 734 970
2 051 768
4 786 738

-354 181
-603 715
-957 896

Årsbudsjett

7 590 000
5 994 000
13 584 000

Avviksforklaring regnskap
Høgmo og Pikhaugen
barnehager

Underskuddet skyldes periodiseringsavvik av budsjetterte tilskudd
for funksjon 211 som ikke er mottatt.
Enheten får en økning i antall fylte plasser i forhold til budsjett som
utgjør 5,5 plasser.

560 Pikhaugen barnehage

Underskuddet skyldes periodiseringsavvik av:
- tilskudd for styrket tilbud til førskolebarn (kr 304.000,-).
- inventar og utstyr (store innkjøp er foretatt tidlig i året)
Søker budsjettregulering for økning av antall fylte plasser, 5,5 plasser flere
enn budsjettert.

562 Høgmo barnehage

Underskuddet skyldes periodiseringsavvik av tilskudd til styrket tilbud til
førskolebarn.

Høgmo og Pikhaugen barnehagers disposisjonsfond

Disposisjonsfond kommunale barnehager

Saldo
31.01.2022

Saldo
30.04.2022

2 229 449

2 229 449
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Av dette
3% buffer

397 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

Disponibelt til
nye
engangstiltak

0

1 832 449
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Tekniske tjenester

Konstituert enhetsleder
Anders Nordmo

Fokusområde

Brukere

Opplevd
kvalitet

Målt

1.tertial Budsje
2022
tt 2022

Nøkkeltall for enheten

2019

2020

2021

Budsjettramme (1.000 kr)
Brutto utgifter selvkostområdene.
1.000 kr
Disposisjonsfond (1.000 kr)
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)
Antall utleieboliger
Antall omsorgsboliger
Klargjort industritomt pr 31/12
Antall sentrumsnære ledige
boligtomter
Antall ledige boligtomter utenfor
sentrum

21 771

29 617

33 295

9 977

29 479

39 886

17 257

19 947

5 051

22 635

0
42
37,337

0
42
37,34

0
38
33,18

0
38
33,18

0
40
32,48

18,2
47,2
238
872
2 900
77 454
3 104
67 713
46
110
5 000

18,2
47,2
238
1018
2 961
79 544
3 146
69 353
53
110
5 000

18
51
238
1 155
3 041
79 697
3 230
69 947
58
108
0

18,2
47,2
238
1 018
3 038
80 180
3 226
70 000
52
110
0

1

5

5

18,2
47,2
234
1 175
3 075
79 697
3 262
69 947
58
108
0
3

3

7

4

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
Intern tjenesteyting 1-6 poeng, 6 er best
Eiendomsavdelingen leverer tjenester med
god kvalitet
Eiendomsavdelingen overholder avtalte frister
Vaktmestertjenesten leverer tjenester med
god kvalitet
Vaktmestertjenesten overholder avtalte frister
Renholdstjenesten leverer tjenester med god
kvalitet
Faglig kvalitet
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4

Resultat
2020

2021

3
12

Mål
1.tertial
2022

2022
>5
>5,5
>4,6
>4,8
>5,5
>5,1
>4,5
>4,6
>4,5
>5
>5
>5

4,9
4,2
5,1
4,5
5,5
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Medarbeidere

kvalitet

Opplevd
kvalitet

Økonomi

Målt
kvalitet

Målt
kvalitet

Antall timer stengt veg
Lekkasje vannledninger %
Antall lekkasjereparasjoner vann
Antall abonnenttimer uten vann
Antall meter fornyet vannledning
Antall ikke tilfredsstillende vannprøver
Antall kjelleroversvømmelser avløp
Antall meter fornyet avløpsledning
Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA
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

0
504
30 %
30%
10
4
50
457
600
540
0
0
0
0
600
675
Ikke tilfr.
110
91%
0

504

0
0
30%
20 %
1
10
0
100
0
600
0
0
0
0
0
1200
Tilfredsst. Tilfredsst.
85%
90%
92%

90%

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

4,0 %
3,2 %
0,8 %

8,8
8,2
0,6

12,78
9,53
1,93

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

3

3

3

3

-3,3 %

-10,1%

12,8%

0,0 %

98 002
896
971
88 116

115 826
840
909
92 041

42 162
676
252
-

66 000
500
800
89 038

2 283

2 298

2 298

2 298

151 191

163 166

166 226

154 246

2 300

2 638

2 638

2 638

682

858

-

812

682
685

639
930

-

639
930

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

Driftsoperatører bygg får høy score i hos brukerorganisasjonene i undersøkelse. Dette
tyder på god oppgaveforståelse og at grensegangene mellom forventninger hos
brukerne og det vi kan levere er rimelig i balanse og klare.

Medarbeidere

Omlegging av Oppdal kommunes ansvar for avfallssektoren har i en overgangsfase
medført noen utfordringer, som stort sett har vært løst på en god måte i samarbeid
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Fokusområde

Kommentarer til resultatene

med ReMidt. Likevel sitter vi igjen med noen utfordringer som det kanskje ikke er tatt
høyde for i prosessen. Renseanlegget skal driftes 24/7, og før omleggingen var det 4
personer knyttet til Miljøstasjonen, som kunne drifte renseanlegget. Etter omleggingen
har vi bare en person dedikert til overordnet ansvar for drift av renseanlegget. Før å
redusere denne risikoen/sårbarhet er øvrige driftsoperatører gitt grunnleggende
opplæring i drift av anlegget i kortere perioder. Her gjøres en kartlegging av oppgaver
for klargjøre bemanningsbehovet for drift vei, vann, avløp og renseanlegg.
Økonomi

Midler til vedlikehold av kommunale bygninger er svak, fordi vedlikehold er den eneste
posten som kan salderes mot rammen som avdelingen får tildelt, når faste kostnader
er dekket. Kostnadsutviklingen og stadig utvikling innen bygningsdrift har medført at
justering etter deflator blir for lav. Eksempelvis nye myndighetskrav, økt krav til
dokumentasjon, generell prisstigning på bygningsvarer, ny teknologi.
Dette er uheldig og vanskeliggjør planlagt vedlikehold.

Risiko
Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

Ingen

Tertialregnskap for tekniske tjenester
Regnskap pr.
30.04.2022

Budsjett pr.
30.04.2022

Bud. avvik pr.
30.04.2022

Årsbudsjett

Tekniske tjenester unntatt vann, avløp, avfall, feiing og brannvern
610
612
613
620
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680

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
Sum ansvarsområde

Selvkostområder
614
Vannverk
617
Avløp og rensing
618
Avfallshåndtering
619
Avfallsdeponi
621
Feiervesen
Sum ansvarsområde

2 541 503
147 333
235 694
3 173 326
0
1 347 946
3 324 912
64 216
1 551 965
34 883
-1 462 116
-747 089
1 920 480
2 168 910
-545 305
13 801 149

1 874 753
42 560
281 320
2 686 999
14 664
1 007 991
4 271 226
37 522
1 646 500
77 794
-1 104 000
-881 168
2 160 060
2 226 096
-634 994
13 783 991

-666 750
-104 773
45 626
-486 327
14 664
-339 955
946 314
-26 694
94 535
42 911
358 116
-134 079
239 580
57 186
-89 689
-17 158

4 409 000
115 000
765 000
6 889 000
44 000
2 658 000
9 006 000
82 000
2 911 000
174 000
-4 221 000
-3 038 000
6 103 000
6 131 000
-2 077 000
30 091 000

-2 414 238
-2 907 683
349 860
73 941
-201 832
-5 099 951

-1 234 984
-2 439 520
0
82 848
-215 171
-3 806 827

1 179 254
468 163
-349 860
8 907
-13 339
1 293 124

-186 000
-299 000
0
-125 000
-52 000
-662 000
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Avviksforklaring regnskap
Tekniske tjenester unntatt
selvkostområder

Rammeområdet tekniske tjenester unntatt selvkostområdene viser
en fin balanse etter 1. tertial, unntatt ansvarsområde for veg
(vintervedlikehold) . Lave strømpriser i ansvarsområde 671, berger
balanse på hele rammeområdet.
Merforbruk på vintervedlikehold for veier og parkeringsplasser
utgjør tilsammen kr 677.000. Årsak er høyere timepriser etter
gjennomført anbudskonkurranser høsten 2021. I tillegg har det vært
stort behov for brøyting og strøing så langt i 2022. Det søkes
tilleggsbevilgning samlet kr. 677.000,-.
Årsak er høyere timepriser etter gjennomført anbudskonkurranser
høsten 2021. I tillegg har det vært stort behov for brøyting og strøing så
langt i 2022. Det er behov for tilleggsbevilgning på kr 110.000. Merk at
fakturering ikke er medtatt ved 1. tertial.

610 Kommunale veger

612 Parkeringsplasser

Det er innkjøpt salt for kr 86.000 til bruk for støvbinding av grusveger.
Brøyting/strøing og bortkjøring av snø på p-plasser er korrekt belastet
ansvarsområde 612. Det er ikke budsjettert med vintervedlikehold på
dette ansvaret. Det er behov for tilleggsbevilgning på kr 110.000.
Ingen merknader.

613 Veg- og gatelys
620 Brannvern

Utgift som er periodisert for mai er fakturert og betalt i april. Har ingen
innvirkning i forhold til årsregnskap.

670 Bygg og eiendom stab

Lønn tidligere ført på ansvarsområde 670 hører til 677. Jfr. forskrift
fordeling av utgifter på riktig formål.
671 Kommunale off. bygg
672 Industriutleiebygg og plasser
673 Festeavgifter

674 Idrettsanlegg
676 Utleieboliger
677 Drift bygg

611 Tekniske tjenester selvkostområder

Rettes opp til neste tertial og gjøres gjeldende for hele 2022.
Heldig utvikling på strømkostnader i forhold til budsjettert.
Ingen kommentar.
Hovedårsak til avviket er prosessutgifter (advokatbistand) i forbindelse
med forhandlinger om regulering av festeavgiftene, samt forhandlinger
om innløsning av festeeiendommer.
Vedlikehold holdes på minimum. Gunstige strømpriser. Noe bedre
utleiedekning enn forventet.
Ekstra ingeniørkapasitet på avdeling bygg, som kompenserer for
sykemeldinger og ledighet i ubesatte stillinger.
Aktiviteten forventes å øke mot sommer, og periodisering fanger
ikke opp denne forskyvningen.
Det er tidlig på året og gravesesongen er ikke kommet skikkelig i gang.
Arbeider på ledningsnett og pumpestasjoner vil øke på utover sommer
og høst. Utgjør kr 211 000,kr 500 000,- er satt av til prosjektering av vannforsyning fra Vollan
vassverk til Bjørkåsgrenda. Søknad om tilskudd er nylig mottatt og vil bli
behandlet i kommunestyret i juni.

614 Vannverk

Vanngebyrets størrelse er avhengig av avlesningen av abonnentenes
vannmålere ved forrige års slutt. Vi ser her at vannforbruket har gått opp
i tillegg til økende antall abonnement medfører dette økende gebyrer inn.
Utgjør kr 118 000,-.
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617 Avløp og rensing

618 Avfallshåndtering

Avviket skyldes i hovedsak mindreforbruk på drift (342.000) og mer
gebyrinntekter (129.000) enn forventet, totalt 471.000.
Avviket skyldes at refusjon fra ReMidt ikke er fakturert fra Oppdal
kommune enda (hovedsakelig lønnsutgifter for personell som er utleid til
ReMidt). Blir snart sendt en faktura for 1. tertial som dekker opp avviket
nokså eksakt.

Tekniske tjenester sitt disposisjonsfond

Disposisjonsfond tekniske tjenester

Saldo
31.01.2022

Saldo
30.04.2022

0

0
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Av dette
3% buffer
0

Vedtatt
disponert, men
ikke brukt
0

Disponibelt
til nye engangstiltak
0
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Nøkkeltall for enheten

NAV

2019

NAV
Budsjettramme (1.000 kr)
Disposisjonsfond (1.000 kr)
Fast ansatte
Faste årsverk
Andre nøkkeltall om enheten:
Prosjekt gjeldsrådgiver sammen
med Rennebu (årsverk)
Prosjekt rus sammen med
Rennebu årsverk
Faste statlige årsverk
Faste årsverk fra Rennebu
kommune
Totalt antall ansatte

Arnt Hove
Leder NAV Oppdal og
Rennebu

2020

2021

1.tertial Budsjet
2022
t 2022
4 811
7 189
1 534
402
3
3
2,15
2,15

7 061
435
3
2,15

6 891
960
3
2,15

6 244
987
3
2,15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,9

7,9

8

8

8

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

13

11

13

13

13

Enheten setter måltall og rapporterer resultat i NAV-systemet, og det er ikke
utarbeidet eget målkart for bruk i kommunen.

Fokusområde

Kommentarer til resultatene

Brukere

NAV Oppdal og Rennebu har eget målekort i den statlige styringslinjen. Måloppnåelsen
på brukerperspektivet er gode så langt i år. Vi jobber fortsatt aktivt med våre målgrupper.
Målgruppene som vi spesielt skal ha fokus på i år er personer under 30 år med nedsatt
arbeidsevne, arbeidsledige under 30 år og innvandrere fra utenfor EØS. Vi ser en økning
i antall som mottar arbeidsavklaringspenger, men mener noe av dette skyldes
regjeringens forlengelse av ordninger som følge av COVID-19-19. I tillegg skal vi ha
fokus på samarbeidet med lokalt næringsliv og markedsarbeid. Arbeidsledigheten er lav
og vi forventer fortsatt lav ledighet og økende etterspørsel etter arbeidskraft.
Utbetalingen av økonomisk sosialhjelp er noe mindre enn fra samme tid i fjor.

Medarbeidere

Vi har lavt sykefravær. På grunn av budsjettsituasjon har vi noe lavere statlig bemanning
enn tidligere. Bemanningen på stat antar vi skal fortsatt reduseres i år 2023.

Økonomi

Så langt i år har vi et mindreforbruk som skyldes reduserte utbetalinger av økonomisk
stønad. Årsaken til dette er at flere er over i arbeid, utdanning eller andre offentlige
ytelser.

Risiko
Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

Mangel på arbeidskraft til bedrifter i Oppdal

Bidra til kvalifisering av personer som står utenfor
arbeidslivet. God utnyttelse at arbeidsrettede tiltak

Boliger til vanskeligstilte.

Søknad om bruk av fond til ansettelse av person som
kan bistå brukere med boligkarriere. Bidra til at Oppdal
kommune prioriterer boligsosialt arbeid høyere.
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Tertialregnskap for NAV
750
752
754
755
756
758

Regnskap pr.
30.04.2022

Budsjett pr.
30.04.2022

Bud. avvik pr.
30.04.2022

Nav administrasjon
Sosialkontortjeneste Rennebu
Andre tiltak
Kvalifiseringsprogrammet
Økonomisk sosialhjelp
Tiltak for rusmisbrukere

869 591
456 760
1 304 194
175 394
789 171
-575 836

837 124
866 484
1 350 000
100 000
1 657 669
0

-32 467
409 724
45 806
-75 394
868 499
575 836

1 998 000
0
1 770 000
300 000
3 873 000
0

Sum ansvarsområde

3 019 274

4 811 277

1 792 003

7 941 000

Årsbudsjett

Avviksforklaring regnskap
NAV

Avviket og mindreforbruket skyldes mindre utbetalt økonomisk
stønad til livsopphold enn budsjettert. Dette skyldes at flere
ivaretar eget livsopphold ved arbeid eller andre offentlige
ytelser. Vi har lykkes bra med overgangen til arbeid og
utdanning for mange av de vi følger opp.

752 Sosialkontortjeneste Rennebu Rennebu kommune sitt ansvarsområde i vårt budsjett.
Mindreforbruket skyldes færre søknader og mindre utbetalt stønad til
livsopphold enn budsjettert.
755 Kvalifiseringsprogrammet

Merforbruket skyldes flere deltakere i kvalifiseringsprogrammet enn
budsjettert. Merforbruket dekkes inn ved mindreforbruk på andre
ansvarsområder i NAV sitt budsjett.

756 Økonomisk sosialhjelp

Mindreforbruket skyldes færre søknader og mindre utbetalt
økonomisk stønad til livsopphold enn budsjettert. Dette skyldes at
flere ivaretar eget livsopphold ved arbeid eller andre offentlige ytelser.

758

Tiltak for rusmisbrukere

Avviket skyldes periodisering og overføring av tilskuddsmidler fra
Statsforvalteren. Dette ansvarsområdet dekkes ved bruk av
tilskuddsmidler.

NAV sitt disposisjonsfond
Saldo
31.01.2022

Disposisjonsfond NAV

Saldo
30.04.2022

1 534 841

1 534 841
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Av dette
3% buffer

229 000

Vedtatt disponert, men
ikke brukt

0

Disponibelt
til nye engangstiltak

1 305 841
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Avviksrapportering helse- og oppvekstforvaltning
Tertialregnskap for helse og oppvekstforvaltning:
210
212
213
214
215
220

Forvaltning skole
Private barnehager
Grønn omsorg
Den kulturelle skolesekken
Forvaltning barnehage
Legetjenester
Sum ansvarsområde

Regnskap pr.
30.04.2022

Budsjett pr.
30.04.2022

Bud. avvik pr.
30.04.2022

Årsbudsjett

1 611 356
12 068 037
0
0
79 828
3 896 252
17 655 473

2 049 288
11 454 643
0
65 224
10 296
3 510 970
17 090 421

437 932
-613 394
0
65 224
-69 532
-385 282
-565 052

5 748 000
32 285 000
118 000
53 000
3 256 000
9 423 000
50 883 000

Avviksforklaring regnskap
Helse og oppvekstforvatning

Avviket skyldes i hovedsak følgende forhold:
Forvaltning skole: Hovedårsaken til mindreforbruket er at faktura
for ordinær skoleskyss for april og fakturaer januar -april for
individuell tilrettelagt skoleskyss (drosje) er ikke mottatt.
Private barnehager: Overforbruket skyldes at det er født flere barn i
2020 og 2021 enn det som har vært nivået de senere år. Dette har
ført til flere småbarn i private barnehager enn budsjettert. Det er
forventet at overforbruket vil øke i neste tertial etter hvert som flere
småbarn starter i barnehage.
Ved 2.tertial vil en ha full oversikt over utgiftene til kommunalt
tilskudd til private barnehager når telletidspunkt 15.april og
15.august er gjennomført og kostnaden er beregnet.
Legetjenester: Økt utgift til legevakt grunnet økt beredskap og
aktivitet på legevakt i påsken. Dette utløser også økt
praksiskompensasjon. Legevaktgodtgjøring kr.-311000. Økte
utgifter til praksiskompensasjon kr -107000.

210 Forvaltning skole

Hovedårsaken til mindreforbruket er at faktura for ordinær skoleskyss for
april og fakturaer januar -april for individuell tilrettelagt skoleskyss
(drosje) er ikke mottatt.

212 Private barnehager

Overforbruket skyldes at det er født flere barn i 2020 og 2021 enn det
som har vært nivået de senere år. Dette har ført til flere småbarn i
private barnehager enn budsjettert. Det er forventet at overforbruket vil
øke i neste tertial etter hvert som flere småbarn starter i barnehage.
Ved 2.tertial vil en ha full oversikt over utgiftene til kommunalt tilskudd til
private barnehager når telletidspunkt 15.april og 15.august er
gjennomført og kostnaden er beregnet.

220 Legetjenester

Økte utgifter til legevakt pga. krav om bakvakt som utløser utgifter som
ikke er budsjettert. Noe av merforbruket skyldes økt
praksiskompensasjon som følge av økt møtevirksomhet med Oppdal
kommune og fri med lønn til leger etter utrykning på natt. Noe av avviket
skyldes periodiseringsavvik knyttet til legevaktgodtgjøring og
basistilskudd.
Det vil påløpe ytterligere merutgifter til legetjenesten i forbindelse med
rekruttering og vikarinnleie på legevakt sommer 2022.
Budsjettkorrigering avventes til 2. tertial da vi har bedre oversikt over
merforbruket.

Risiko
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Spesielle risikoforhold

Tiltak for å redusere risiko

Ingen

Avviksrapportering politisk styring og kontroll
Tertialregnskap for politisk styring og kontroll
Regnskap pr.
30.04.2022

Budsjett pr.
30.04.2022

Bud. avvik pr.
30.04.2022

Årsbudsjett

0

230 Kommune- og stortingsvalg
231 Partistøtte

673 008

820 573

147 565

3 741 000

232 Politiske organer
Sum ansvarsområde

342 385

393 415

51 030

1 174 000

1 015 393

1 213 988

198 595

4 997 000

Avviksforklaring regnskap
Politisk styring
232 Politiske organer

Periodisert budsjettering er feilregistrert.
Periodisert budsjettering er feilregistrert. Utbetalt lønn er riktig.
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5. Investeringsregnskapet
I opprinnelig investeringsbudsjett for 2022 var det budsjettert med en investeringsutgift på ca. 124 millioner kroner. Tertialrapporten viser at prosjektene i
hovedsak blir gjennomført som forutsatt, med noen unntak: det foreslås at budsjetterte investeringskostnader reduseres med ca. 15 millioner kroner.
Hovedårsaken til reduksjonen er:


Prosjekt 671.6821 – Elevkantine ungdomsskolen: bevilgningen på 14,1 millioner kroner tas ut, jfr. vedtak i kommunestyret.

På de neste sidene omtales investeringsprosjektene. Rapporten viser status på hvert enkelt investeringsprosjekt pr. 30.04.22. Kolonnen «Årsbudsjett inkl.
endringer» viser prosjektets vedtatte budsjettramme for 2022, inkl. evt. vedtatte endringer så langt i år. «Avvik»-kolonnen viser differansen mellom kolonnen
«Regnskap pr. 30.4.22» og kolonnen «Årsbudsjett inkl. endringer». «Korreksjon»-kolonnen viser foreslått endring i prosjektets budsjettramme: Positivt tall viser
at prosjektets budsjettramme foreslås øket, negativt tall viser at prosjektets budsjettramme foreslås redusert. «Kommentarer»-kolonnen gir informasjon
opplysninger om framdriften i prosjektet og om hvorfor det er foreslått budsjettendringer. Hvordan de enkelte budsjettendringene er foreslått finansiert, vises i
tabellen "Budsjettkorrigeringer investeringsbudsjettet" som kommer i neste kapittel.
Kommunale regnskapsregler er slik at også bevilgninger til investeringsprosjekter skal budsjetteres det året de er forventet å påløpe. Et prosjekt som går over
flere år må derfor budsjetteres for hvert enkelt år.
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An- Prosjekt
svar

Regnskap
pr. 30.4.22

Årsbudsj
inkl
endringer

Avvik

Korreksjon Kommentar

100

1175 Nytt sak/arkivsystem

0

2 500 000

2 500 000

120

1173 Nye moduler
Visma
HRM/Økonomi

0

100 000

100 000

140

1173 Nye moduler
Visma
HRM/Økonomi

290 238

258 000

-32 238

150

1176 Oppgradering
hjemmesiden
1130 Egenkapitalinnsku
dd KLP
1169 Ny telefoniløsn fra
fasttelefoni til
mobiler

0

140 000

140 000

0

1 400 000

1 400 000

0

100 000

100 000

1 352 154
209 944

2 667 000
475 000

1 314 846
265 056

0 Igangsatt, planlagt gjennomført innenfor økonomisk ramme.
0 Prosjektet er forsinket som følge av lang leveringstid på både utstyr og tjenester, men
forventes å være helt fullført i løpet av andre tertial. Inkludering av system for streaming,
universelt utformet talerstol og prisutvikling på teknisk utstyr kan utfordre den totale
rammen.

0

2 550 000

2 550 000

0 Tilskuddet vil nå i løpet av mai bli overført foretaket.

2 219 854

5 460 000

3 240 146

0

250 000

250 000

259 034

250 000

-9 034

0

220 000

220 000

0

13 000

13 000

180
185

185
232

1174 IKT infrastruktur
1170 Oppgradering
utstyr møterom

242

2404 Oppgradering
kulturhuset B 2022

372

3711 Velferdsteknologi
pleie og omsorg

372

440

3714 Kjøkkenutstyr
helsesenteret
3828 Utkjøp av bil
hjemmetjensten
1091 eByggesak-modul

483

1086 Sti-prosjekt Vang

387

0 Kontrakt ble signert 1.april 2022. Sikri hadde oppstartsmøte med oss den 04.05.22.
Foreløpig plan er utrulling i oktober/november. Bevilgningen ser ut til å holde.
-100 000 Bevilgningen flyttes og samles på ansvar 140

100 000 Anskaffet ferie- og fraværsmodul samt BI ledelsesverktøy nå i 2022. Modulen eHandel
settes på vent til enn så lenge.
0 Prosjektet er helt i startfasen. Intensjon om at ny side skal være på plass i løpet av året.
0 Faktura for 2022 ikke mottatt pr. 30.4.22.
0 Rebudsjettert fra 2021; det skal gjøres tilpasninger og integrasjon mot sentralbord.

212 000 Alt utstyr er bestilt og installeres i år. 40% av kostnad er betalt. Årsaken til at prosjektet blir
dyrere enn budsjettert er at Sanatelltunet også er tatt med, noe som gir samme system i
alle helse-enhetene.
36 000 Utstyr er bestillt, leveres i uke 29. Totalpris 286.000 inkl mva.
9 000 Prisøkning fra tilbud til kjøpstidpunkt, samt at bilen ikke sank nevneverdig i verdi på samme
tid. Ikke tatt høyde for omregistrering
0 Det har ikke påløpt konstader i år. Modulen påregnes innført i løpet av høsten 2022.
0 Dette er restmidler fra 2021. Pengene vil bli brukt i løpet av sommeren 2022.
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570

5711 Brannsikring av
kirkene

0

3 840 000

3 840 000

610

6232 Ola Setromsv rekkverk
6246 Tiltak for myke
trafikanter

1 213 284

1 400 000

186 716

0

300 000

300 000

11 250

252 000

240 750

0
585

300 000
1 163 000

300 000
1 162 415

610

0 Fellesrådet opplyser at de har bestilt prosjektering på arbeidet med brannsikring, firma har
foretatt befaring og fellesrådet forventer rapporten forelagt til behandling innen kort tid.
Endelig kostnad kommer når prosjektering og anbudsprosess er gjennomført.
0 Rekkverket er montert og faktura for dette er betalt. Det gjenstår å fylle grus på vegkant.
Prosjektet vil bli avsluttet i løpet av 2022 innenfor rammen.
250 000 Tilskudd er søkt og vi har fått aksept på kr 200.000 fra fylket. Dette beløpet er uten mva, og
utvider prosjektrammen til kr. 550.000 (inkl. mva). Prosjektet vil bli gjennomført innen 2022
innenfor rammen.

610

6408 Nytt fortau i
Nyvegen

610
610

6413 Hovedplan veg
6414 Gang- og
sykkelveg langs
Ålma

612

6261 Opparb parkplass
turomr Kåsen

0

450 000

450 000

613

6266 Utskifting
gatelysarmatur led

0

100 000

100 000

614

6107 Div forsterkninger
ledn.nett vann

12 454

500 000

487 546

614

6227 Sanering vann
Roseringen

0

1 557 000

1 557 000

614

6272 Sanering vann
Bjørndalsvegen
6400 Sanering av div
AF-ledninger vann

0

147 000

147 000

0 Det er foreløpig for tidlig med siste finpuss i Bjørndalsvegen. Ferdigdato er satt til 1. juli.

0

302 000

302 000

0 Det er foreløpig for tidlig med siste finpuss. Arbeidene starter uke 19 og skal være ferdig 1.
juli.

6402 Sanering vann
Kantarellvegen

0

156 000

156 000

0 Det er foreløpig for tidlig med siste finpuss. I dette prosjektet fikk vi gjort mye av arbeidene i
2021 slik at det er svært lite som skal gjøres i år. Siste finpuss skal være ferdig 1. juli.

614

614

0 Prosjektet er i gang. Det er en usikkerhet med hvor overvannet tar veien etter etablering av
nytt fortau. Dette vil vi se først når fortau er etablert. Prosjektet er planlagt gjennomført
innenfor rammen med forbehold om ev. overvannstiltak.
0 Prosjektet er planlagt gjennomført i 2022 innenfor ramme.
0 Prosjektet er planlagt gjennomfort i løpet av våren 2022 innenfor rammen.

0 Prosjektet er planlagt gjennomført i 2022 innenfor rammen.

3 000 Prosjektet er planlagt gjennomført i 2022 med en prosjektkostnad på kr 103.000,- inkl. mva.
Dette er kr 3000 høyere enn rammen.
0 Gravesesongen er ikke kommet igang og vi har ikke hatt tilfeller av akutte utbedringer av
ledningsnett eller pumpestasjoner hittil i år.
0 Vi ønsker å omprioritere rekkefølgen på våre saneringsprosjekter. Vi har derfor gått ut med
anbudforespørsel på sanering av Morkelvegen VA i år. Sanering VA i Roseringen som
egentlig skulle gjennomføres i år utsettes til 2023 dersom vi får godkjenning av
kommunestyret.
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614
614

617
617

6405 Hovedplan
drikkevann
6409 Etabl av
fjernavleste
vannmålere andel
vann
6136 Diverse forsterkn
lednnett avløp
6187 Nyanl Driva
boligfelt nord,
avløp

0

200 000

200 000

0 Dette prosjektet skal ut på anbud i nærmeste framtid.

0

150 000

150 000

0 Vi er i gang med testing av fjernavleste vannmålere men vi har ikke kommet så langt at vi
har gjort store innvesteringer i utstyr foreløpig.

12 454

500 000

487 546

396 744

397 000

256

0 Gravesesongen er ikke kommet igang og vi har ikke hatt tilfeller av akutte utbedringer av
ledningsnett eller pumpestasjoner hittil i år.
230 000 Tilleggsutgifter som følge av uforutsette grunnforhold (fast fjell) samt rørkostnader, se
omtale på prosjekt 660.8133. Tilleggsutgiftene fører også til behov for ny tilleggsbevilgning
på ansvar 614 vann med kr. 170.000.

617

6228 Sanering avløp
Roseringen

0

2 336 000

2 336 000

0 Vi ønsker å omprioritere rekkefølgen på våre saneringsprosjekter. Vi har derfor gått ut med
anbudforespørsel på sanering av Morkelvegen VA i år. Sanering VA i Roseringen som
egentlig skulle gjennomføres i år utsettes til 2023 dersom vi får godkjenning av
kommunestyret.

617

6254 Utvidelse renseanl,
kvinnegarderobe

0

1 500 000

1 500 000

Konkurranse ble gjennomført, men det ble kun en tilbyder som ga inn pris, og tilbydt pris var
langt over det som kunne godtas. Kommunedirektøren vil fremme egen sak om
utfordringsbildet knyttet til renseanlegget og forholdet til ReMidt.

617

6273 Sanering avløp
Bjørndalsvegen
6401 Sanering av div
AF-ledninger avløp

0

220 000

220 000

0 Det er foreløpig for tidlig med siste finpuss i Bjørndalsvegen. Ferdigdato er satt til 1. juli.

0

378 000

378 000

0 Det er foreløpig for tidlig med siste finpuss. Arbeidene starter uke 19 og skal være ferdig 1.
juli.

617

6403 Sanering avløp
Kantarellvegen

0

233 000

233 000

0 Det er foreløpig for tidlig med siste finpuss. I dette prosjektet fikk vi gjort mye av arbeidene i
2021 slik at det er svært lite som skal gjøres i år. Siste finpuss skal være ferdig 1. juli.

617

6404 Sanering avløp
Tågvollan
6410 Etabl av
fjernavleste
vannmålere andel
avløp

0

210 000

210 000

0 Prosjektet er i prosjekteringsfasen og vil bli gjennomført i løpet av sommeren / høsten 2022.

0

150 000

150 000

0 Vi er i gang med testing av fjernavleste vannmålere men vi har ikke kommet så langt at vi
har gjort store innvesteringer i utstyr foreløpig.

6411 Forprosj
slambeh.løsn
Oppdal sentrum
RA

0

200 000

200 000

0 Prosjektet er ikke startet opp enda. Skal ut på konkurranse om konsulenttjenester, men
konkurransegrunnlag er ikke utarbeidet enda.

617

617

617
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619
660

6412 Avslutningsplan
avfallsdeponi
8104 Brennan Vest II

660

8113 Driva boligfelt

660

8133 Driva boligfelt nord
1.etappe

0

200 000

200 000

6 380

0

-6 380

0

54 000

54 000

1 314 246

4 524 000

3 209 754

0 Prosjektet er ikke startet opp enda. Skal ut på konkurranse om konsulenttjenester, men
konkurransegrunnlag er ikke utarbeidet enda.
6 000 Kostnaden dekkes gjennom salg av tilleggsareal som ble inntektsført kapitalfondet i 2019.
Avviket er oppmåling og kostnader til dette som ble utsatt på grunn av tvistesak som ble
avklart gjennom jordskiftesak i 2022.
0 Kostnader med oppmåling en grunneier (Lien) kommer høsten 2022 når nytt veganlegg er
ferdig til nytt boligområde.
-550 000 Under arbeidet ble det nedenfor Drivdalen skole oppdaget at skolens VA-anlegg var moden
for utskifting. Det ble besluttet å skifte ut denne stikkledningen samtidig med kommunens
prosjekt. Følgende faktura er belastet prosjekt 8133 – Driva boligfelt for arbeid utført i
tilknytning til skolen.
Endring 3: Omlegging av VA fra skolen kr.162 746
Endring 10: Fast fjell fra skolen og nedover p-plass kr. 74 538
Endring 11: Ekstra kumsett oppvekstsenter kr. 52 964
Sum eks mva kr. 290 248,Halvparten av endringsmelding 3 og 10 er en rimelig andel fra skolebygg. Endringsmelding
11 tilhører skolebygg. Oppdal kommunes bidrag som skoleeier bør derfor finansieres
utenom prosjektet tilsammen kr. 214.507,- inkl. mva. (kr. 170.000 uten mva). Beløpet er
flyttet over til eget prosjekt 671.6826 Sanering VA Drivdalen skole, og tilført midler.
I opsjon var det forutsatt at eksisterende VA-rør skulle gjenbrukes. Etter graving viste det
seg at disse rørene ikke var mulig å gjenbruke. Merkostnad nye rør på kr 320.000 uten
mva.
I veggrunn er det funnet mye fast fjell. Dette ble sprengt og har så langt ført til tillegg på kr
387.000.
Tilleggsutgifter som følge av uforutsette grunnforhold (fast fjell) samt rørkostnader fører til .
at utgifter skal flyttes over til vann (kr. 150.000), avløp (kr. 230.000) og skolebygg (kr.
170.000).

660

8134 Utbygging
boligområde nord
for Bøndernes

660

8135 Klargjøring av
boligtomter
Bjørkmoen 3

661

8202 Ålma
industriområde

6 581

94 000

87 419

0

1 000 000

1 000 000

-1 947

0

1 947

0 Her gjenstår noe arbeid. Bl.a. etablering av felles avfallsplass.

0 Reguleringsplanarbeid igangsatt, kostnader påløper fortløpende fremover. Håper også å få
startet med opparbeidelse av tomtene i år innenfor rammen.
0 Tilbakebetaling av for mye innbetalt oppmålingsomkostninger. Beløpet kr 1947 skulle vært
inntektsført prosjekt 8131 tilleggsareal til boligtomt gnr. 33 bnr. 14. Beløpet omposteres.
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661

8203 Klargjøring av nye
industritomter

0

250 000

250 000

661

8213 Kjøp av grunn
Ålma
industriområde

0

2 890 000

2 890 000

661

8214 Nytt
industriområde
Gorsetmoen

0

450 000

450 000

0 Prosjekt ikke påbegynt pr. dato - avklaringer pågår.

665

8257 Erverv av
næringsarelaer i
sentrum

25 000

0

-25 000

0 Kostmader forutsettes inndekket gjennom tomtesalg. jfr. F-sak 22/15 (ephorte sak 22/1943)

665

8281 Reguleringsplan
Oppdal
Miljøstasjon

0

236 000

236 000

0 Reguleringsplanarbeidet pågår. Det var forventet at arbeidet skulle bli fullført høsten 2022,
men nylig utvikling i saken gjør at det kan ta litt lengre tid enn først antatt. Antas at
resterende bevilgning vil dekke kostnadene med reguleringsplanarbeidet.

665

8282 Utbedr løypetrase
friområde i
sentrum

0

1 500 000

1 500 000

671
671
671

6781 Toalettbygg Vang
6790 Brannstasjon
6809 Ungd.skolen rehab
nedløp/gradrenner

0
552 590
58 808

156 000
28 000 000
0

156 000
27 447 410
-58 808

671

6815 Garasje/carport
minibuss Engvn 2

76 550

100 000

23 450

671

6817 Rehab taktekke
Helsesenteret
6818 Rådhuset oppgr
ford.skap,
eltavler,nødstrøma
ggr

216

200 000

199 784

963 291

1 740 000

776 709

671

0 Prosjekt ikke påbegynt - avklaringer pågår

0 Kontrakter med berørte grunneiere er inngått. Bevilget beløp brukes når delingstillatelse er
gitt og det er opprettet gnr./bnr. for den enkelte teig kommunen skal kjøpe. Samt at tinglyst
skjøte foreligger fritt for pengeheftelser. Planlagt fremdrift er utbetaling av erstatninger
høsten 2022. Mener at rammen skal holde.

0 Prosjektet er planlagt gjennomført i 2022 innenfor rammen.

0 Dette er restmidler fra 2021. Pengene vil bli brukt i løpet av sommeren 2022.
0 Prosjektering i gang. Forventes ut på anbud juni 2022.
59 000 Arbeidet ferdig. Merforbruk skyldes gjenstående arbeider etter snøfall høsten 2021.

0 Prosjektet ferdigstilt, men utvendig overflatebehandling gjenstår. Skal utføres av brukere
som en del av dagaktiviteten. Materiellkostnader kan påløpe.
0 Garantibefaring gjennstår. Arbeid med utskifting av gesimser gjennstår. Vil bli gjennomført i
år innenfor rammen.
0 Arbeidet pågår og ferdigstilles i løpet av juni. Det har vært utfordringer knyttet til levering av
tavler grunnet begrensninger på levering av komponenter fra utlandet. Budsjettrammen ser
ut til å holde.
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671

6820 Nytt tak Rådhuset

25 156

4 500 000

4 474 844

671

6821 Elevkantine
ungdomsskolen
6824 Nybygg Høgmo
barnehage
8283 Innløsn festeomr
gnr 288/128,133
6754 Bofellesskap for
demente
6800 Boas I utbedr
mugg og
soppskader

215 536

14 343 000

14 127 464

0

1 500 000

1 500 000

38 934 941

38 951 000

16 059

0

493 000

493 000

188 444

2 789 000

2 600 556

457 366

0

-457 366

671
673
675
675

675

6816 Oppgradering
utleieboliger

0 Prosjektering pågår.
-14 127 000 Prosjektet avsluttes jfr. vedtak i kommunstyret.
0 Arbeid med dialogprosess er i gang. Gjennomføres våren 2022. Prosjektering
gjennomføres deretter.
-16 000 Fullført
0 3 års garantibefraing er ikke gjennomført på grunn av COVID-19. Gjennomføres 2022.
0 Prosjekt ferdig. Ettårs garantibefaring gjennomføres i 2022.

457 000 Bjerkehagen 11 C og D totalrenovert innvendig - utskifting bad og kjøkken. Utført i egen
regi med egne mannskaper.
Bjerkehagen - Palmehaven - Totalrenovering - utskifting bad og kjøkken. Utført i egen regi
med egne mannskaper.

676

6785 Luvegen 9

0

1 121 000

1 121 000

676

6814 Kjøp av utleiebolig

0

4 031 000

4 031 000

676

6816 Oppgradering
utleieboliger

49 634

647 000

597 366

677

6825 Kjøretøy
eiendomsavd.

300 000

1 400 000

1 100 000

726

920

7048 Godt samliv i
fjellbøgda Oppdal
Uten prosjekt

7 286

0

-7 286

-278 703

0

278 703

Prosjektet er ferdig. Finansieres med kr. 366.000 uten mva fra bevilgning gitt på ansvar 676
prosjekt 6816. I tillegg kommer mva. 91.000.
0 Mindre bygningsmessige tilpasninger vil bli gjennomført sommeren 2022. Garantiperiode
pågår.
-698 000 Kremlevegen 18 B. Samlet kostnad, etter kjøp i det åpne markedet. kr. 3.332.592,-.
Søkt om tilskudd fra Husbanken kr. 640.000,-.
-366 000 Riskevegen 5 : Totalrenovering av hele leiligheten i egen regi. Utskifting bad og kjøkken
pågår.
Kr. 366.000 overføres til ansvar 675 prosjekt 6816 - oppgradering av trygdeboliger.
0 Kontrakt for anskaffelse av traktor er skrevet kr. 950.000,- inkl.mva.
Leasingavtale for to mannskapsbiler (partner) er utgått og bilene gjennkjøpt tilbake for
tilsammen kr. 300.000,-. Restbevilgning kr. 150.000,- tenkes brukt til anskaffelse av ny
plenklipper, til erstatning for slitt plenklipper.
0 Feilført, skal på driftsregnskapet. Blir rettet i mai.

0 Forvaltningslån, skal føres på prosjekt 9000. Omposteres.
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920

9000 Forvaltningslån

940

Uten prosjekt

1 359 324

11 229 000

9 869 676

7 753

0

-7 753

0 Ikke utbetalt noen lån enda i 2022, lite boliger å få kjøpt i denne prisklassen. Flere tilsagn
gitt.
0 Renteinntekter på investeringsfond som tillegges fondsbeholdning.

Budsjettkorrigeringer som følge av rapportering på investeringsprosjekter:
Tabellen nedenfor viser foreslåtte budsjettendringer på bakgrunn av "Rapportering på investeringsprosjekter pr. 1. tertial 2022". Positivt tall på artene 01000-05999
(utgifts-arter) betyr at prosjektet får tilført midler, negative tall på disse artene betyr at prosjektet får redusert rammene sine. Artene 06000-09999 er inntektsarter.
Positivt tall på disse artene viser reduksjon i inntektsarten, mens negative tall viser økning av inntektsarten.
Prosjekt

Ansvar

Funksjon

Art

Korreksjon

1173

Nye moduler Visma HRM/Økonomi

120

120

02002

Utstyr

-80 000

1173

Nye moduler Visma HRM/Økonomi

120

120

04291

Moms generell komp.ordning

-20 000

1173

Nye moduler Visma HRM/Økonomi

120

841

07291

Kompensasjon moms

20 000

1173

Nye moduler Visma HRM/Økonomi

120

880

09704

Overf fra drift generelt dispf

80 000

1173

Nye moduler Visma HRM/Økonomi

140

120

02002

Utstyr

80 000

1173

Nye moduler Visma HRM/Økonomi

140

120

04291

Moms generell komp.ordning

1173

Nye moduler Visma HRM/Økonomi

140

841

07291

Kompensasjon moms

-20 000

1173

Nye moduler Visma HRM/Økonomi

140

880

09704

Overf fra drift generelt disp.fond

-80 000

3711

Velferdsteknologi pleie og omsorg

372

253

02002

Utstyr

170 000

3711

Velferdsteknologi pleie og omsorg

372

253

04291

Moms generell komp.ordning

3711

Velferdsteknologi pleie og omsorg

372

841

07291

Kompensasjon moms

3711

Velferdsteknologi pleie og omsorg

372

880

09704

Overf fra drift generelt disp.fond

3711

Velferdsteknologi pleie og omsorg

980

880

15701

Overf til invest.regnskapet

170 000

3711

Velferdsteknologi pleie og omsorg

980

880

19408

Bruk av generelt disp.fond

-170 000
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20 000

42 000
-42 000
-170 000
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3714

Kjøkkenutstyr helsesenteret

372

253

02008

Kjøkkenutstyr

3714

Kjøkkenutstyr helsesenteret

372

253

04291

Moms generell komp.ordning

3714

Kjøkkenutstyr helsesenteret

372

841

07291

Kompensasjon moms

3714

Kjøkkenutstyr helsesenteret

372

880

09410

Bruk av generelt kapitalfond

3828

Utkjøp av bil hjemmetjenesten

387

234

02102

Kjøp av transportmidler

5 000

3828

Utkjøp av bil hjemmetjenesten

387

234

02104

Omkostninger vedr kjøp av transp.midler

4 000

3828

Utkjøp av bil hjemmetjenesten

387

880

09410

Bruk av generelt kapitalfond

6246

Tiltak for myke trafikanter

610

332

02302

Opparbeidelse veger

6246

Tiltak for myke trafikanter

610

332

04291

Moms generell komp.ordning

6246

Tiltak for myke trafikanter

610

841

07291

Kompensasjon moms

6246

Tiltak for myke trafikanter

610

332

08301

Tilskudd fra fylkeskommunen

6266

Utskifting gatelysarmatur - led

613

332

02301

Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner

6266

Utskifting gatelysarmatur - led

613

880

09706

Overf fra drift dispfond kapformål

6266

Utskifting gatelysarmatur - led

980

880

15701

Overf til investeringsregnskapet

6266

Utskifting gatelysarmatur - led

980

880

19404

Bruk av disp.fond til kapformål

6186

Nyanl Driva boligfelt nord, vann

614

345

02305

Opparbeidelse vannledning

150 000

6186

Nyanl Driva boligfelt nord, vann

614

870

09101

Opparbeidelse vannledning

-150 000

6187

Nyanl Driva boligfelt nord, avløp

617

353

02306

Opparbeidelse kloakkledning

6187

Nyanl Driva boligfelt nord, avløp

617

870

09101

Bruk av lån

8104

Brennan Vest II

660

315

01954

Offentlige gebyrer

8104

Brennan Vest II

660

880

09410

Bruk av generelt kapitalfond

78

29 000
7 000
-7 000
-29 000

-9 000
200 000
50 000
-50 000
-200 000
3 000
-3 000
3 000
-3 000

230 000
-230 000
6 000
-6 000
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8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

660

315

02309

Opparbeidelse

-550 000

8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

660

315

04291

Moms generell komp.ordning

-137 000

8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

660

841

07291

Kompensasjon moms

137 000

8133

Driva boligfelt nord 1.etappe

660

880

09410

Bruk av generelt kapitalfond

550 000

6809

Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner

671

222

02301

Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner

47 000

6809

Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner

671

222

04291

Moms generell komp.ordning

12 000

6809

Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner

671

841

07291

Kompensasjon moms

-12 000

6809

Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner

671

880

09410

Bruk av generelt kapitalfond

-47 000

6821

Elevkantine ungdomsskolen

671

222

02311

Hovedentreprise bygg

6821

Elevkantine ungdomsskolen

671

222

04291

Moms generell komp.ordning

6821

Elevkantine ungdomsskolen

671

841

07291

Kompensasjon moms

6821

Elevkantine ungdomsskolen

671

870

09101

Bruk av lånemidler

6826

Sanering VA Drivdalen skole

671

222

02301

Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner

6826

Sanering VA Drivdalen skole

671

222

04291

Moms generell komp.ordning

6826

Sanering VA Drivdalen skole

671

841

07291

Kompensasjon moms

6826

Sanering VA Drivdalen skole

671

880

09410

Bruk av generelt kapitalfond

8283

Innløsn festeomr gnr 288/128,133

673

325

02801

Kjøp av tomt/grunn

8283

Innløsn festeomr gnr 288/128,133

673

880

09413

Bruk av bærekraftsfondet

6816

Oppgradering utleieboliger

675

265

02301

Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner

6816

Oppgradering utleieboliger

675

265

04291

Moms generell komp.ordning

6816
6816

Oppgradering utleieboliger
Oppgradering utleieboliger

675
675

841
880

07291
09410

Kompensasjon moms
Bruk av generelt kapitalfond
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-11 302 000
-2 825 000
2 825 000
11 302 000
170 000
42 000
-42 000
-170 000
-16 000
16 000
366 000
91 000
-91 000
-366 000
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6814

Kjøp av utleiebolig

676

265

02851

Kjøp av bygninger

-698 000

6814

Kjøp av utleiebolig

676

871

09101

Bruk av lånemidler

698 000

6816

Oppgradering utleieboliger

676

265

02301

Oppføring/vedl.h bygn og installasjoner

6816

Oppgradering utleieboliger

676

880

09410

Bruk av generelt kapitalfond

80
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366 000
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Vedlegg
1 Kommunedirektørens forslag til Handlingsplan 2023 - 2026
2 Innspill fra enhetene til Handlingsplan 2023-2026 - konsekvensjustering av driftstiltak
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Vedlagte dokument viser kommunedirektørens forslag til Handlingsplan 2023-2026. Forslaget ble
presentert for politiske råd og utvalg 10.5.22.
Samtlige politiske råd og utvalg er invitert til å gi uttalelse til kommunedirektørens forslag til
Handlingsplan 2023-2026 før formannskapet behandler planen. Protokollene fra behandlingen i råd og
utvalg ettersendes.
Etter at formannskapet har behandlet Handlingsplan 2023-2026 vil formannskapets innstilling bli lagt ut
til offentlig ettersyn i perioden 8.-22. juni 2022.
Miljøfaglig vurdering

Landbruksfaglig vurdering

Folkehelsevurdering

Vurdering

Kommunedirektørens tilråding
Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til Handlingsplan 2023-2026.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd
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Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd
Oppdal kommune sin viktigste oppgave og målsetting er å legge grunnlag for at alle innbyggerne skal
kunne oppleve å ha god livskvalitet i framtida. Kommuneplanen er det øverste leddet i plansystemet og
består av to deler: Arealdelen og samfunnsdelen. Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til
langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og for kommunen som
organisasjon. Samfunnsdelen viser hvilke områder kommunen skal fokusere på de neste 12 år og hvilke
strategiske mål vi skal strekke oss etter. Kommunestyret vedtok 1.12.10 kommuneplanens samfunnsdel
2010-2025. Planen har overskriften Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Revidering av planen avklares
ved behandling av den kommunal planstrategien. Det legges opp til å starte arbeidet med revidering av
kommuneplanens samfunnsdel i 2022.
Kommuneplanens samfunnsdel er et viktig styringsverktøy som gir innspill til og skal realiseres gjennom
handlingsplan og budsjett. Handlingsplanen (dette dokumentet) revideres hvert år og viser hva
kommunen skal prioritere de neste fire årene, se kapitlene «Driftstiltak» og «Investeringstiltak».
Gjennomføring av tiltak vedtas i årsbudsjettet.
Livskvalitet er valgt som fokusområde i kommuneplanens samfunnsplanen. Stedsutvikling, folkehelse
og omsorg er utledet som kritiske suksessfaktorer for at innbyggerne skal kunne oppleve høy livskvalitet.
Disse faktorene er kommentert 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 har
kommuneplanens samfunnsdel valgt brukere, økonomi og medarbeidere som fokusområder for
resultatledelsen av organisasjonen. Brukere og medarbeidere omtales i egne kapitler i handlingsplanen.
Økonomi omtales under kapitlet «Handlingsplan 2022-2025» og i kapitlet «Hovedoversikter» vises ulike
tallstørrelser som belyser driften av Oppdal kommune.
Kommunestyret vedtok i sak 20/42 i møte 7.5.20 Planstrategi for Oppdal kommune 2020 – 2023. I
Planstrategien tar kommunestyret stilling til hvilke planoppgaver det er viktig å arbeide med i
kommunestyreperioden og om kommuneplanen skal videreføres eller revideres for å nå kommunes
visjon Oppdal – det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. FNs bærekreftsmål, vedtatt av FN høsten 2015, er en
premissgiver for all planlegging og er lagt til grunn for planstrategien. I planstrategidokumentet omtales
også nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Regjeringen legger vekt på følgende
hovedutfordringer i sine forventninger til regional og kommunal planlegging:
 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en
forsvarlig ressursforvaltning
 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
 Å skape et trygt samfunn for alle
FNs bærekraftmål og nasjonale føringer legges til grunn for Oppdal kommunes planarbeid.
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Demografi og utvikling i folketall
Befolkningsveksten er et barometer på om kommunen er i en positiv utvikling. Attraktivitet er bl.a.
definert som kommunens evne til å tiltrekke seg tilflytting, gitt bl.a. utvikling i arbeidsmarkedet i
kommunen. Befolkningsprognoser fra SSB (MMMM-alternativet)1 tilsier slik utvikling i folketallet i
Oppdal kommune de neste 25 årene:

MMML = Middels fruktbarhet, Middels levealder, Middels innenlandsk flytting og Lav innvandring
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/regfram/hvert-2-aar
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/voksende-byer-og-aldrende-bygder
1
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31.12.21
Sum innbyggere

6 981

2025

2030

2035

2040

2045

6 953

6 977

6 988

6 985 6 972

Alderssammensetningen i befolkningen gir føringer for hva slags tjenester folk i kommunen har behov
for. Befolkningssammensetningen i Oppdal kommune vil påvirke framtidige tjenester / utfordringer og
behov for omstilling. SSB sin befolkningsprognose etter MMMM-alternativet fordelt på aldersgrupper i
et 25-års-perspektiv tilsier slik utvikling i alderssammensetningen:

379
455
615
714
812
865

70-79 år

80 + år

169
156
161
147
133
133

6-15 år
2021

772
814
845
868
925
983

4423
4 346
4 273
4 224
4 071
3 937
0-5 år

817
809
717
661
660
680

5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

421
373
366
374
384
374

Antall innbyggere

Prognose: Befolkningsutvikling etter aldersgrupper pr. 1. januar

16-17 år
2025

2030

18-69 år
2035

2040

2045

I følge SSB sin prognose vil være ca. 7 000 innbyggere i Oppdal de kommende årene. Prognosen viser
færre barn/unge i barnehage-, grunnskole- og vg.skole-alder og færre personer i aldersgruppen 18-69
år. Vi vil få flere innbyggere over 70 år. Særlig vil antallet over 80 år øke.

Folketallet i Oppdal har de siste årene ligget rundt 7.000 innbyggere, men viser en tydelig oppgang pr.
1.1.2022.
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Folketall pr. 1. januar

Folketall

7 100
7 066

7 050
7 000

7 001
6 970

6 975

pr 1.1.2018

pr 1.1.2019

6 981

6 950
6 900
pr 1.1.2020

pr 1.1.2021

pr 1.1.2022

Faktiske befolkningstall viser at det bodde 7 066 personer i Oppdal 31.12.2021. Det er 85 flere enn pr.
1.1.2021. Innbyggerne er fordelt slik på aldersgrupper:

Alder:
0-5 år
6-15 år
16-17 år
18-69 år
70-79 år
80 + år
Sum innbyggere

År
1.1. 2021 1.1.2022
421
440
817
820
169
165
4 423
4 467
772
781
379
393
6 981
7 066

Stedsutvikling
Sentrale utfordringer i planperioden
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Med bakgrunn i måloppnåelse, nøkkeltall og politiske føringer har kommunedirektøren definert følgende
sentrale utfordringer for planperioden:
1. Oppdal som regionsenter
2. Sentrumsutvikling
3. Kommunikasjoner – veg, bane, bredbånd
4. Lokaler med tilstrekkelig kapasitet ved Midtbygda oppvekstsenter
5. Tilrettelegging og klargjøring av nye næringsarealer for utbygging i sentrumsnære områder
6. Investering, drift og vedlikehold i kommunal infrastruktur (i hovedsak vei/gatelys, vann, avløp)

Om punkt 1: Oppdal et regionsenter - et regionalt tyngdepunkt i sør
Oppdal skal kjennetegnes som ei attraktiv fjellbygd. Livskvalitet skal prege kommunens virksomhet, og
stedsutvikling er en av nøklene for å få dette til.
Oppdal er med sin beliggenhet sør i fylket, den regionen som er minst knyttet funksjonelt med
Trondheimsregionen og i forhold til «nye Trøndelag». Det er et godt utgangspunkt for å videreutvikle et
regionalt tyngdepunkt i sør.
Kommunens rolle som plan- og bygnings-myndighet har betydning for steds- og næringsutviklingen.
Dialog mellom bygge-bransjen og plan og byggesak videreutvikles til fordel for både kommune og
næringsliv som stedsutvikler.

Om punkt 2: Sentrumsutvikling
Det foretas en samlet utredning av sentrum. Denne skal inneholde framtidige parkerings-løsninger,
både for sykkel og bil samt planer for utvidelse av togstasjonen på Oppdal. Utredningen må ivareta gang
og sykkelmuligheter til arbeidsplasser og næringsliv og god merking i sentrum. Tilknytningen fra sentrum
til fritidsparken blir en del av arbeidet. Utredingen skal videre inneholde planer for grøntområder og
sosiale myldrearealer for trivsel, helse, livskvalitet og moderne sentrumsutvikling.

Om punkt 3: Kommunikasjoner – veg, bane, bredbånd
Det er viktig å legge til rette for gode kommunikasjoner på veg og bane, samt stimulere til
bredbåndsutbygging i hele kommunen.
Om punkt 4: Midtbygda oppvekstsenter
Flere småbarnsfamilier bosetter seg i Midtbygda krets, og barnetallet som sokner til Midtbygda
oppvekstsenter, øker. Dette har i første omgang gitt utfordringer kapasitetsmessig for Midtbygda
barnehage. Utfordringene er midlertidig løst ved å ta i bruk SFO-lokalene ved skolen til de eldste
barnehagebarna. I årene framover vil også skolen og SFO få økt elevtall, noe som gjør en slik midlertidig
løsning krevende å videreføre
Om punkt 5: Næringsutvikling
Oppdal har en bred næringsstruktur, og er en av få innlandskommuner i Midt-Norge med positiv utvikling
i folketallet over tid.
Det vises til vedtatt Strategisk næringsplan der kommunens rolle som tilrettelegger er avklart. Den
største utfordringen i denne sammenheng, framstår nå som behov for flomsikring og avklaring av
flomfare i sentrumsområdet.
Om punkt 6: Investering, drift og vedlikehold i kommunal infrastruktur
Utfordring knyttet til kommunal infrastruktur, slik som veg, gatelys, vann- og avløpsanlegg, vil være å
opprettholde og oppgradere standard og unngå forfall. Sentrale krav, klimaforhold, økt trafikk, krav til
framkommelighet m.v. er sentrale forhold som vurderes. Det må utarbeides plan for reasfaltering og
søke å innarbeide finansiering av omfanget av dette. For øvrig skal krav til trafikksikkerhet ivaretas i
fbm. drift og vedlikehold av veger og gatelys.
Det skal fortsatt fokuseres på nødvendig utskifting av gamle vann- og avløpsledninger. Det må påregnes
krav fra statsforvalteren om renseløsning og slambehandling for sentrum renseanlegg.

Folkehelse
Sentrale utfordringer i planperioden
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1.
2.
3.
4.

Sikre gode og inkluderende oppvekst- og læringsarenaer
Sikre gode overganger i tjenestetilbud
Legge til rette for helsefremmende fritidstilbud for innbyggerne i Oppdal
Styrke samhandling mellom frivillig sektor og kommunen

Om punktene 1-4:
Kommuneplanens samfunnsdel konkretiserer at satsing på folkehelse, forebygging og tidlig innsats er
fundament i kommunens utforming av bærekraftige tjenester overfor barn, unge og eldre.
Folkehelsearbeidet skal bygge på fem grunnleggende prinsipp:
 Utjevne sosiale helseforskjeller
 Helse i alt vi gjør
 Bærekraftig utvikling
 Føre - var - prinsippet
 Medvirkning
Folkehelseloven krever at kommunen skal ha oversikt over alt som påvirker helsa og hva som er
utfordringer og styrker for kommunen, et kunnskapsgrunnlag. Dette skal danne grunnlaget for all
planlegging og arbeid i kommunene. Kunnskapsgrunnlaget for Oppdal er revidert og bygger på FNs
bærekraftsmål som er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene globalt innen 2030.
De 17 bærekraftsmålene har stor innvirkning på norsk politikk - både i kommuner, lokalsamfunn og
nasjonalt. Investering i folkehelse er avgjørende for at vi skal nå målene. De fleste av disse har stor
betydning for befolkningens helse og livskvalitet. FNs bærekraftsmål er derfor benyttet som rammeverk
i kunnskaps-grunnlaget for folkehelsa i Oppdal kommune.
Oppdal kommune sine styrker:
 God tilgjengelighet til natur og friluftsområder, samt gode fritidstilbud
 Gode bo forhold
 God barnehagedekning
 Trygghet i samfunnet
 Godt kultur- og idrettstilbud
 Lav arbeidsledighet
Folkehelseplanen for Oppdal 2017 – 2021 beskriver tiltak knyttet til satsingsområdene som enhetene
skal arbeide med i planperioden. Folkehelseplanen peker også på implementering av folkehelse i
kommunens plan- og styringssystem. Kommunedirektøren forventer at utfordringene innarbeides og
gjenspeiler seg i enhetenes målekart.
Folkehelseplanen for Oppdal 2017 – 2021 peker på 4 områder en ønsker å ha fokus på i perioden:
 Barn og unge – tiltak for å fremme barn og unges psykiske helse
 Utvikle nærmiljø, bomiljø, friområder, sosiale møteplasser og sentrumsutvikling i et
folkehelseperspektiv
 Helsefremmende tiltak som øker livskvalitet og mestring for eldre og personer med kroniske lidelser
 Styrking av samhandlingen mellom frivillig sektor og kommunen
En god oppvekst legger grunnlaget for folkehelse hele livet. Å føle seg inkludert i et felleskap er sentralt
for god psykisk helse. Overganger i tjenestetilbud kan være kritiske faser for den enkelte. Eks. oppstart
barnehage, barnehage-barneskole osv. Gode rutiner og godt samarbeid mellom tjenester sikrer
overgangene.
Oppdal deltar i Program for folkehelse-arbeid i kommunene 2018 -2023 med prosjektet «Det skal ei hel
fjellbøgd te for å oppdra et barn». Prosjektet skal styrke barn og unges psykiske helse gjennom å styrke
relasjon – og samspillskompetansen hos voksenrollen i Oppdalssamfunnet. Det er utviklet 3 delprosjekt
som bygger på relasjon- og samspillskompetanse i skoler, barnehager og idretten.
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Omsorg
Sentrale utfordringer i planperioden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Endret befolkningssammensetning
Understøtte og styrke innovative tiltak, herunder digitalisering av helsetjenester
Sikre en bærekraftig omsorgstjeneste gjennom kvalitet og kontinuitet
Styrke brukermedvirkning og innbyggerdialog
Økt innsats for å sysselsette unge brukere som står utenfor skole og arbeid
Styrking av det boligsosiale arbeidet
Sikre tilstrekkelig bemanning og kompetanse i oppvekstsektoren for å ivareta barns behov
Utvikle bedre tilpasset tilbud i barnehage, skole og SFO for barn og unge med store og sammensatte
vansker
9. Styrke systematisk samhandling mellom interne og eksterne tjenester for utsatte barn og unge
10. Implementere ny læreplan i grunnskolen og tilby elevene relevante læremidler

Om punkt 1: Endret befolkningssammensetning
Statistiske framskrivninger viser at antall eldre i Oppdal fortsatt vil øke framover, mens antall barn og
unge vil være forholdsvis stabilt. Allerede innen 2025 vil antall eldre (67+) være flere enn antall unge.
Tall fra Nasjonalt senter for Aldring og Helse viser videre at Oppdal vil ha 190 personer med demens i
2025 og 230 personer i 2030 mens vi i 2020 hadde 163 registrerte personer med demens.
Det vil i årene fremover være viktig å fordele ressursene i omsorg i tråd med utviklingen samtidig med
at enhetene må se på ulike måter å løse omsorgsoppgaver på:
 Sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse i tjenesteyting
 Heltidskultur for ansatte i sektoren for å sikre god kvalitet og kontinuitet i tilbudet
 Tilpasse tjenester som omsorgsboliger, avlastning og aktivitetstilbud til de som trenger det og
vi må legge til rette med teknologi slik at flest mulig kan leve selvstendig så lenge som mulig.

Om punkt 2: Understøtte og styrke innovative tiltak, herunder digitalisering av helsetjenester
Velferdsteknologi er under innføring i helse- og omsorgstjenesten med formål om å bedre kvalitet på
enkelte tjenester, gjøre brukere mer selvstendige i dagliglivet samt etablere ordninger som frigjør
helsepersonell til å utføre andre oppgaver.
Det nasjonale målbildet “En innbygger – en journal” har konkludert med at målbildet for den samlede
nasjonale utviklingen for helse- og omsorgssektoren er en felles nasjonal løsning. Oppdal kommune har
besluttet å tre inn i samarbeidsavtalen for Helseplattformen. For å ta i bruk Helseplattformen må
kommunen arbeide med et innføringsprosjekt på 19 måneder før vi kan “go live” februar 2024..

Om punkt 3: Sikre en bærekraftig omsorgstjeneste gjennom kvalitet og kontinuitet
Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Meld.st.26) beskriver regjeringens
satsingsområder i primærhelsetjenesten. Regjeringen legger særlig vekt på økt kompetanse, bedre
ledelse og teamorganisering i tjenestene. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 gir retning og
rammer for utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og
omsorgstjenesten. Pasientens stemme skal bli hørt - både i møte mellom pasient og behandler og i
utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. Pasienten skal oppleve sammenhengende tjenester på
tvers av sykehus og kommuner. Nærhet til helsetjenester for de som trenger det mest vil være et
satsingsområde i arbeidet med et distriktshelsesenter i Oppdal.
Reformen «Leve hele livet»
(Meld. St. 15 2019–2023) har fem innsatsområder:
1. Et aldersvennlig Norge
2. Aktivitet og fellesskap
3. Mat og måltider
4. Helsehjelp
5. Sammenheng i tjenestene
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Løsningene som legges fram i denne stortingsmeldingen, er forslag til endringer som kommunene kan
tilpasse lokale forhold og behov i samarbeid med andre tjenesteområder, frivillig sektor og andre aktører
i lokalsamfunnet.
Kommunen har i sin Helse- og omsorgsplan for 2018-2025 skissert følgende fokusområder som det bør
satses særskilt på:





Forebygging innenfor alle livets områder
Kompetanse og rekruttering
Strategisk boligplanlegging
Velferdsteknologi

Bakgrunnen for valg av særskilt satsing innenfor disse områdene, er at de hver for seg utgjør viktige
forutsetninger for å kunne opprettholde gode tjenester i tråd med sentrale føringer også i fremtiden. Vi
må forebygge mer for å reparere mindre, vi må sikre tilstrekkelig kompetanse til å møte utfordringer med
flere oppgaver og større kompleksitet, vi må sikre gode boforhold som stimulerer til at flest mulig kan
greie seg i eget hjem så lenge som mulig og vi må legge til rette med teknologi slik at flest mulig kan
leve selvstendig så lenge som mulig.

Om punkt 4: Styrke brukermedvirkning og innbyggerdialog
Medvirkning som verdi bygger på en demokratisk begrunnet rett til selvbestemmelse og likeverd. Det
gir mennesker som søker hjelp og støtte mulighet til å styre over viktige deler av eget liv, motta hjelp på
egne premisser, bidra med egen kompetanse og bli sett og respektert i kraft av sin grunnleggende
verdighet. Brukermedvirkning er viktig uansett alder, funksjonsnivå og kulturbakgrunn.
Det å lytte til og ta hensyn til brukernes kunnskap, interesser og behov kan bidra til å utvikle tjenester
som er brukervennlige, effektive og som har høy kvalitet. Det blir ofte brukt som argument at tjenestene
blir mer treffsikre med brukermedvirkning.
Det er vanlig å skille mellom brukermedvirkning på tre ulike nivåer, henholdsvis individ-, tjeneste- og
systemnivå. De tre nivåene henger sammen og påvirker hverandre. Det å få til reell medvirkning er en
utfordrende, men viktig prosess.

Om punkt 5: Økt innsats for å sysselsette unge brukere som står utenfor skole og arbeid
NAV publiserte en omverdensanalyse i januar 2021 som tar for seg de viktigste samfunnsmessige
trendene frem mot år 2035. Denne viser blant annet at ufaglært ungdom og innvandrere med lite
skolegang vil bli særlig utsatt på arbeidsmarkedet. I 2021 har kommunen hatt spesielt fokus på ungdom,
og innvandrere fra land utenfor EØS-området. Dette arbeidet vil bli videreført i årene fremover og NAV
har økt satsingen med ett årsverk finansiert med covid-19 tilskudd fra staten. For å lykkes er det behov
for mer samarbeide og da spesielt med helse-, utdanningssektoren og næringslivet. Vi ser en del unge
trenger bistand og tilrettelegging i forhold til både aktivisering, sysselsetting, kvalifisering og bolig.

Om punkt 6: Styrking av det boligsosiale arbeidet
Bolig for vanskeligstilte vil være et viktig innsatsområde.
I den nasjonale strategien Alle trenger et trygt hjem (2021–2024), er det løftet fram tre prioriteringer som
Husbanken skal støtte opp om under strategiperioden: Ingen skal være bostedsløse, barn og unge skal
ha gode boforhold og personer med funksjonsnedsettelser skal på lik linje med andre kunne velge hvor
og hvordan de bor

Om punkt 7: Sikre tilstrekkelig bemanning og kompetanse i oppvekstsektoren for å ivareta
barns behov
Grunnlaget for utvikling og læring blir lagt i barnas første leveår. Dersom barna utvikler et godt
fundament disse årene, øker sannsynligheten for en god utvikling videre. Det tilbudet barna får i
barnehagen og de første årene i grunnskolen, legger grunnlaget for hvordan de lykkes videre i utdanning
og arbeid. God kompetanse og tilstrekkelig bemanning i skole og barnehage er forutsetninger for å
lykkes med tidlig innsats.
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Bemanning i barnehagen er, til tross for at Oppdal oppfyller bemanningsnorm, under press. Dette er
bekymringsfullt spesielt for de aller yngste barna og barn med særskilte omsorgsbehov. I barnets første
leveår er nærhet og tilknytning sentrale faktorer.
I perioden 2019–2021 ble det gjennomført en innsparing i skolene gjennom å øke gruppestørrelsen.
Lavere ressurstilgang i skolen har en smertegrense og tilstrekkelig bemanning er viktig for skoleelevers
trivsel og læring.

Om punkt 8: Utvikle bedre tilpasset tilbud i barnehage, skole og SFO for barn og unge med
store og sammensatte vansker
Tidlig innsats er en gjennomgående strategi for å sikre mestring og livskvalitet gjennom hele
livsløpet. Tidlig innsats betegner både innsatsen som settes inn på et tidlig tidspunkt i et menneskes liv,
og at det gripes tidlig inn i forhold til en problemstilling som oppstår eller avdekkes i løpet av livet.
I barnehagene ser vi en økning i barn med behov for og rett til individuell tilrettelegging på grunn av
nedsatt funksjonsevne. Andel elever i grunnskolen som mottar spesialundervisning ligger på nivå med
sammenlignbare kommuner. Gjennomgang av organisering og ressursbruk i spesialundervisning vil
være et fokusområde framover for å kunne gi alle elver et optimalt læringsutbytte. Skolene melder om
et økende antall barn med utfordrende atferd som krever både god voksentetthet og høy kompetanse.
Kommunen har en utfordring med å skreddersy et godt og inkluderende skoletilbud for elever med store
sammensatte vansker.
Mange av elevene på barnetrinnet med omfattende enkeltvedtak om spesialundervisning har også plass
i SFO. Skolene tildeles ikke egne ressurser for å ivareta disse elevene bemanningsmessig i SFO-tida.
Dette gir utfordringer i å gi godt SFO-tilbud både for barn med særskilte behov og for barnegruppa som
helhet. Fra august 2020 fikk elever med særskilte behov på 5. -7.trinn rett på gratis SFO, noe som gjør
at også denne gruppen kan øke sin bruk av SFO framover.
Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er et av flere tiltak som skal bidra til at
barn og unge får den hjelpen de trenger når de trenger det, enten de går i barnehage, grunnskole eller
videregående skole.
Satsingen på økt kompetanse i barnehager og skoler og de lokale støttetjenestene skal bidra til at den
spesialpedagogiske hjelpen er tett på barna som har behov for det. Samtidig skal oppgavene til Statped
- den statlige spesialpedagogiske støttetjenesten - bli tydeligere og mer spisset for barn med varige og
omfattende behov.

Om punkt 9: Styrke systematisk samhandling mellom interne og eksterne tjenester for
utsatte barn og unge
Den enkelte bruker skal motta en helhetlig og tilpasset tjeneste, uavhengig av organisatoriske skillelinjer
og praktisk organisering av tjenester. Økt satsing på forebygging og tidlig innsats krever økt
samhandling på tvers av fag og tjenesteområder. Effektiv samhandling krever gode digitale løsninger
og vektlegging både på samarbeid omkring den enkelte bruker, men også systemrettet arbeid.
Barnevernsreformen som trådte i kraft 1.1.2022 gir kommunene mer ansvar på barnevernsområdet, og
er viktig for utviklingen i barnevernet i årene som kommer. Gjennom reformen får kommunene et større
ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Kommunene får fullt økonomisk ansvar for statlige
barnevernstiltak og ordinære fosterhjem, og et helhetlig ansvar for å følge opp og veilede fosterhjem.
Barnevernsreformen skal styrke det forebyggende arbeidet i kommunene i hele oppvekstsektoren.
Målet er at flere barn og familier skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den, og at tjenestetilbudet
i større grad skal tilpasses lokale forhold.
Samtidig med reformen trer også flere endringer i barnevernsloven i kraft. Endringene skal bidra til å nå
målene i barnevernsreformen, og:




tydeliggjøre kommunenes forebyggende ansvar
styrke kommunenes styring med barnevernet
stille krav til kompetanse i det kommunale barnevernet og i institusjonene
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Gjennom prosjektet Sett i Oppdal er arbeidet i gang med å utvikle en modell for systematisk
identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Denne modellen skal tas i bruk og implementeres fra 2023.

Om punkt 10: Implementere ny læreplan i grunnskolen og tilby elevene relevante
læremidler
Fra høsten 2020 tok skolene i bruk nytt læreplanverk. Nye krav i læreplanverket om digitalisering i skolen
krever økte ressurser til lisenser. I tillegg trengs en oppgradering av mer tradisjonelle læremidler som
bøker.
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Resultatledelse
Resultatledelse i Oppdal kommune skal;
 Baseres på mål og resultat
 Sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak
 Sikre etterlevelse av lover og forskrifter
 Baseres på risikostyring og kontinuerlig forbedring
 Sikre effektive arbeidsprosesser og riktig ressursanvendelse
 Sikre læring, forbedring og innovasjon
Resultatledelse betyr at kommunen skal ha fokus på resultater som kan måles og dokumenteres. Det
er en metode for å styre virksomheten målrettet med hjelp av måleindikatorer, dialog, rapportering,
internkontroll og oppfølging.
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Internkontroll, integrert del i resultatledelse
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.
Kommunedirektørens viktigste kontrollaktivitet er å sikre mål- og resultatoppnåelse. Dette skjer gjennom
delegeringsreglementets klare full-makter. I henhold til delegeringsreglementet er enhetsleder ansvarlig
for at det i enheten er etablert et system for internkontroll og HMS-arbeid i tråd med de til enhver
gjeldende forskrift.
KS har definert "Kommunedirektørens internkontroll" med følgende hensikt og formål:
 Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen
 Helhetlig styring og riktig utvikling
 Godt omdømme og legitimitet
 Etterlevelse av lover og regler
Sentrale elementer i resultatledelse og internkontroll beskrives nærmere nedenfor.

Balansert målstyring - målekart
Målekartet angir mål og skal fortelle hvilke kritiske suksessfaktorer vi må lykkes med for å bli gode på
fokusområdene livskvalitet, brukere, økonomi og medarbeidere. Det forteller hvilke indikatorer som
brukes, hvordan resultatene skal måles og hvilke ambisjonsnivå vi skal strekke oss etter. Målekartet
utformes ved medvirkning og dialog mellom ansatte, ledere og politikere. Det er ønskelig å dra politisk
nivå mer i denne prosessen.

Nøkkeltall
I tillegg til måleindikatorer benyttes analyse av nøkkeltall knyttet til samfunnsutviklingen og
tjenesteproduksjonen. Det legges vekt på å framskaffe og sammenligne relevante nøkkeltall innen de
fire fokusområdene og tjeneste-områdene, der SSB og KOSTRA er hovedkilder.

Bruker- og medarbeiderundersøkelser
Spørreundersøkelser er et sentralt verktøy for å utvikle kvaliteten i kommunens tjenester. Kommunen
har valgt spørreundersøkelsene som er utarbeidet av www.bedrekommune.no slik at vi kan
sammenligne resultatene over tid og med andre kommuner.
Det gjennomføres medarbeiderundersøkelser hvert annet år. Noen tjenesteområder gjennomfører
brukerundersøkelser årlig og andre gjennomfører hvert annet/tredje år. Dette har sammenheng med
tjenestenes egenart og lovkrav.

Bruker – og medarbeiderdialog
Resultatledelse vektlegger en balansert styring av mål i form av målt kvalitet (objektive måleindikatorer)
og opplevd kvalitet (bruker-, medarbeider- og innbyggerundersøkelser). Det er av avgjørende betydning
at aktuelle styringsnivå gir tilbakemelding på resultat fra undersøkelser til de det gjelder, og at det åpnes
for dialog om mulige oppfølgingstiltak av resultatene. I de fleste sammenhenger er det etablert arenaer
for den styrte tilbakemeldingen og dialogen, men her kan det også være rom for å utvikle nye arenaer.
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Styringsdialog og resultatsamtale
Styringsdialogen er en dialog om måloppnåelse og resultatoppfølging og derfor et sentralt element i
resultatledelse. Det overordna målekartet setter resultatmål for kommunen samlet og inngår i
kommunestyret/ formannskapets resultatsamtale og styringsdialog med kommunedirektøren.
Kommunedirektøren har styringsdialog og resultatsamtale med enhetslederne med bakgrunn i
enhetenes målekart.
Med utgangspunkt i årshjulet for plan- og rapporteringsprosessene er det satt opp to styringsdialoger
for året mellom styrings-nivåene. En dialog på våren tilknyttet resultat-rapport og årsmelding, og en på
høsten i forbindelse med utarbeidelse av mål og budsjett.

Risikostyring
Vurderingen av områder og arbeidsprosesser som skal være gjenstand for internkontroll skjer ut fra
vurdering av vesentlighet og risiko. Det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser for å sikre at mål
nås, lover og rammer overholdes og at arbeidsprosesser er effektive. Hensikten er å iverksette tiltak for
å sikre ønsket utvikling og forebygge uønskede hendelser.
De mulige områdene er identifisert med bakgrunn i årsmeldingen og årsrapportene fra enhetene. Disse
områdene vil bli nærmere vurdert og fulgt opp gjennom ROS-analyser på enhetsnivå.
https://www.oppdal.kommune.no/globalassets/pdfdokumenter/politikk/delegeringsreglementer/adminis
trativ-delegering-fra-kommunedirektor.pdf’

Forbedringsforslag og avvik
Systematisk oppfølging av forbedringsforslag og håndtering av avvik inngår som et viktig element i
virksomhetsstyringen. Kommunen benytter Compilo som sitt kvalitetsstyringssystem.
Det er helse- og omsorgssektoren som er kommet lengst i systematisk bruk av
kvalitetsstyringssystemet. Her er det god kultur for å bruke verktøyet til systematisk forbedring.
Kommunedirektøren har én årlig gjennomgang av vårt kvalitetsstyringssystem.
For vedlikehold av kommunens bygningsmasse er verktøyet IK-bygg delvis tatt i bruk. Verktøyet gir
mulighet for å skaffe en god oversikt over tilstanden på alle bygg. Gjennomføring av en grundig og
tilstrekkelig tilstandsanalyse vil kreve innleid kompetanse.
Figur 1 Årshjulet i Oppdal kommune
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Tabell 1: Gjennomføringsplan for undersøkelser 2023-2026
Tidspunkt

Undersøkelser
Medarbeiderundersøkelse annen hvert år

Mai 2023

Ungdata om livsstil og helse blant unge i alderen 13-19 år, hvert tredje år
Ungdata junior, hvert tredje år
Brukerundersøkelser innen alle
tjenesteområder annet hvert år

April 2023
2023
Oktober - november
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Brukere av tjenestene
Oppdal kommune legger stor vekt på at brukere og innbyggere, på en brukervennlig måte, kan komme
i kontakt med kommunen og få raske svar på spørsmål og andre henvendelser.

Samfunnssikkerhet
Beredskap og sikkerhet har stort nasjonalt fokus. Hendelser har gitt viktig læring om betydning av
ledelse, gjennomføringsevne og kvalitetssikring. Dette viser at kommunens beredskapsplaner og evne
til å håndtere slike situasjoner fortsatt må ha fokus i planperioden.

Digitalisering
I tråd med digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025, følger Oppdal kommune opp vår egen
digitaliseringsstrategi. Målet er 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.
For å lykkes med dette må brukerne settes i sentrum. I samarbeid med andre kommuner og statlige
virksomheter, vil vi gi god opplæring i enkle og trygge løsninger, som er godt forklart og universelt
utformet.
Vår digitaliseringsstrategi har fire satsingsområder i inneværende periode:
 Styrket digital kompetanse
 Digital selvbetjening
 Digital tjenesteproduksjon
 Åpenhet og medvirkning.
De største løftene innen digitalisering vil komme innen helse- og omsorgssektoren.

Barn og unge
Barn og unge er viktige brukere av kommunens tjenestetilbud og barnets stemme skal høres i alt som
vedrører barn og unge. I avgjørelser som angår barn og unge skal det alltid foretas en barnets beste
vurdering.
En kan både nasjonalt og i Oppdal se en økning i unge med psykiske vansker. Det gjenstår å se om
dette er en langsiktig trend, eller om det henger sammen med pandemien og kan utjevne seg etter hvert.
Nybygg for Høgmo barnehage er planlagt gjennomført i Handlingsplanperioden og vil gi rammer
omkring et godt og framtidsrettet barnehagetilbud. Mot slutten av handlingsplanperioden er
renovering Pikhaugen barnehage planlagt.

Voksne
Oppdal hadde i 2021 lav ledighet under fylkes og landssnitt. En av utfordringene i 2021 var å skaffe nok
arbeidskraft til næringslivet i Oppdal. En utfordring i dette er de lediges kvalifikasjoner og næringslivets
krav til kvalifikasjoner. Oppdal hadde et stabilt sykefravær under fylkessnittet i 2021. Det har ikke vært
vesentlig økning i de andre folketrygdytelsene. Det har vært vesentlig reduksjon på økonomisk stønad
i 2021.

Personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus
Oppdal kommune opplever en endring i tjenestebehov hos unge mennesker med utfordringer knyttet til
psykisk helse og rus. Det er flere unge som har behov for sammensatte tjenester der botilbud knyttet til
bistand i dagliglivets gjøremål er sentrale. Tjenestetilbudet for enkelte er ressurskrevende og
sammensatte. Koordinert og helhetlig tjenestetilbud til brukerne og deres familier er utfordrende pga.
manglende samlokalisering og at tjenestetilbud gis på tvers av tjenesteområder og kommuner.
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Personer med nedsatt funksjonshemming
Et økende antall personer med sykdom og funksjonsnedsettelse bor i egen bolig. Dette krever
omfattende og rask tilrettelegging for at de skal kunne være mest mulig selvstendig. Oppdal kommune
bruker omfattende antall tjenestetimer til ressurskrevende brukere. Dette er knyttet til personer med
nedsatt funksjonsevne som har behov for sammensatte helse- og omsorgstjenester. Antall psykisk
utviklingshemmede i Oppdal er stabilt. Tilpasning av bo- og aktivitetstilbud til denne brukergruppen er
et satsingsområde.

Flyktninger
Det varierer fra år til år hvor mange flyktninger kommunen blir anmodet om å bosette. For 2022 ble det
etter anmodningen vedtatt å bosette 26 personer, noe som er en oppgang fra de tre foregående årene.
Satsningen på utdanning og kvalifisering har stort sett vært vellykket, og flere flyktninger er kvalifisert til
arbeid. Det er fortsatt en utfordring med nok lærlingeplasser til de som trenger det. Det er behov for å
utprøve boligsosiale tiltak for å sikre nye innbyggere en forutsigbar og stabil boligsituasjon Dette kan
tilrettelegges for de som er ferdig med introduksjonsprogram og har nødvendige forutsetninger for
etablering.

Eldre brukere
Omsorgstjenesten i Oppdal skal fortsatt prioritere en god utnyttelse av omsorgsboliger og
hjemmebaserte tjenester. Oppdal skal styrke samhandling med spesialisthelsetjenesten for å gi gode
helsetjenester nær der folk bor for de som trenger det mest. Innkjøp og implementering av
velferdsteknologi samt innføring av Helseplattformen vil bli en prioritert
oppgave i perioden.
Omsorgstjenesten vil styrke innsatsen med digitale tjenester i samarbeid med frivillige. Arbeid med
heltidskultur for å sikre kvalitet og kontinuitet i tjenesten skal prioriteres.

Kommunal bygningsmasse
Det er ikke budsjettert med tilstrekkelige midler til ivaretakelse av Oppdal kommunes verdier i bygninger
og anlegg.
Det skal utarbeides en kommunal strategi for bygg- og eiendomsforvaltningen. Strategien skal fokusere
på bærekraftig oppgradering, modernisering og effektivisering av kommunal bygningsmasse.
Eiendomsforvaltningen skal løse eiendoms-tjenester som forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av
kommunal bygg- og eiendoms-masse, i tråd med både lokalt og nasjonalt vedtatte mål.
Strategien skal danne grunnlaget for hvordan Oppdal kommune skal organisere, styre og lede sin
eiendomsforvaltning, slik at eiendoms-porteføljen legger til rette for og støtter opp om forsvarlig og god
tjenesteproduksjon for kommunens primærfunksjoner.
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Medarbeidere
Satsingsområdene for kommunens arbeids-giverpolitikk er nedfelt i arbeidsgiverstrategien for Oppdal
kommune:
1. Godt arbeidsmiljø
2. Systematisk nærværsarbeid
3. Gode utviklingsmuligheter / kompetanse
4. Innovasjonskultur
5. Heltidskultur

Om punkt 1: Godt arbeidsmiljø
Godt arbeidsmiljø i Oppdal kommune måles med to indikatorer:
 Medarbeidertilfredshet
 Økning i tilstedeværelse (nærværsarbeid)
Medarbeiderne er den viktigste enkeltfaktoren når det gjelder å utvikle og effektivisere
tjenesteproduksjonen i kommunen. Det er kommunens ansatte som sikrer at organisasjonen leverer
tilstrekkelig kvalitet i alle ledd. Et godt arbeidsmiljø styrker kommunens omdømme og posisjon som
attraktiv arbeidsgiver.

Om punkt 2: Nærværsarbeid og sykefravær
Sykefraværsstatistikken for Oppdal kommune viser over tid et positivt bilde og vi ligger lavt i forhold til
kommunestatistikken. Oppdal kommune jobber systematisk, har gode rutiner og tett oppfølging. Det
jobbes forebyggende med mange ulike tiltak for å redusere sykefraværet. Vi har fokus på å trygge ledere
i sin rolle med hensyn til å sikre en god oppfølging og samtidig bevisstgjøre ansatte om deres
medvirkningsplikt.
Et godt HMS- arbeid er en forutsetning for utvikling og vedlikehold av kvalitetene på våre tjenester med
fokus på fornyelse og innovasjon.
Arbeidslivssenteret, NAV, bedriftshelse-tjenesten og kommunen skal fortsette sitt samarbeid for å
opprettholde fokus på arbeidet.
Figur 2 Sykefravær
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Kommunedirektøren har som målsetting at det samlede sykefraværet i Oppdal kommune ikke skal
overstige 6 %. Lavt sykefravær er en forutsetning for godt arbeidsmiljø og økonomisk måloppnåelse.
Målekartet på kommunenivå reflekterer samlet sykefravær, både egenmeldt og legemeldt, for hele
kommunen. Sykefraværet følges opp månedlig av kommunedirektøren og rapporteres til
kommunestyret ved tertialrapport I og II i tillegg til årsmelding.
Partene skal fortsette samarbeidet for økt nærvær og redusert sykefravær.
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De siste årene har vi hatt en negativ trend for det totale sykefraværet i kommunen. Tallene viser at vi
ligger relativt høyt over målsettingen på 6%:
2020: 7,6 %
2021: 9.09%
En mulig forklaring på den negative utviklingen er at covid pandemien har ført til økt arbeidsbelastning
og slitasje på våre ansatte Dette er foruroligende og må følges tett opp på alle nivå i organisasjonen.

Om punkt 3: Gode utviklingsmuligheter / kompetanse
Kommunen er en kompetansetung og kompleks tjenesteprodusent. Kompleksitet og spenn i oppgaver
samt effektive og tilfredsstillende tjenester stiller stadig høyere krav til kompetanse hos medarbeider på
alle nivåer.
I Oppdal kommunes arbeidsgiverstrategi er «lærende organisasjon» et fokusområde.
Som et ledd i dette arbeidet er det lagt vekt på bruken av arbeidsplassen som læringsarena.
Det vil være et stort behov for kompetanse, spesielt innen helsesektoren.

Om punkt 4: Innovasjonskultur
For å være i stand til å møte behovet for omstilling, tiltrekke oss kompetente medarbeidere og levere
tjenester med god kvalitet, vil kommunen styrke kulturen for forbedring og innovasjon i hele
organisasjonen. Innovasjon er noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort. Gode innovasjoner kan gjøre
systemer mer effektive, redusere kostnader, øke livskvalitet og mye mer.
Et av hovedmålene i samarbeidsavtalen med NTNU og Nasjonalparken Næringshage er å styrke
innovasjonskulturen i kommunens drift og forvaltning.
For å lykkes med dette blir det viktig å stimulere til at medarbeidere deltar aktivt i innovasjons-arbeidet.

Om punkt 5: Heltidskultur
For at kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg tilstrekkelig og kompetent
arbeidskraft må heltidskultur være hovedregelen.
I Oppdal kommunes retningslinjer er det et mål at ingen stillinger skal være mindre enn 60 % med unntak
av studentstillinger.
Helseenhetene er de enhetene der vi har størst andel av deltidsstillinger.
På Oppdal helsesenter er gjennomsnittlig stillingsstørrelse 66,8 %, og det er kun 28 av 133 ansatte som
har full stilling.
I hjemmetjenesten er gjennomsnittlig stillingsstørrelse 63%, og det er kun 29 av 159 ansatte som har
full stilling.
Oppdal kommune fikk i 2022 prosjektmidler fra staten for å starte et arbeid med heltidskultur.
Prosjektperioden er på to år. Målsettingen med arbeidet er å lage et rammeverk og en kultur for
heltidsstillinger i turnusyrkene i Oppdal kommune. Arbeidet skal munne ut i en konkret
gjennomføringsplan for innføring av heltidskultur og vi skal ha kommet overraskende godt i gang med
implementeringen i løpet av prosjektperioden.
Dette arbeidet må gis høy prioritet i helseenhetene; det er nå vi har sjansen. Til tross for at kommunen
har hatt heltid som målsetting over mange år har vi ikke klart å gjøre noe med det tidligere.
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Økonomi
God økonomistyring
En definisjon på god økonomistyring er
 Å være i stand til å prioritere
 Å være i stand til å påvirke aktiviteten eller å endre kurs
 Å ha oversikt
 Å ha kontroll
 Å holde seg innenfor gitte rammer
 Å være i stand til å utnytte ressursene på en god måte
(Referanse: Leiv Opstad)

Utfordringer i planperioden:
1. Lojalitet til vedtatt styringssystem
2. Press på kommunal tjenesteproduksjon
3. Omprioritering av ressurser
4. Tilpasse driften til gjeldende økonomiske rammer
Om punkt 1: Lojalitet til vedtatt styringssystem
Oppdal kommune har tradisjon og kultur for god økonomisk styring. Kommunestyret bruker
handlingsplanprosessen på våren til å foreta en samlet vurdering og prioritering av tiltak, som i neste
omgang iverksettes i når årsbudsjettet blir vedtatt.
I enkeltsaker gjennom året kan politiske vedtak legge føringer for kommende års handlings-planarbeid,
noe som utfordrer muligheten til å foreta en samlet vurdering av tiltak
Om punkt 2: Press på kommunal tjenesteproduksjon
Oppdal kommune har godt innarbeidede rutiner for bl.a. regnskapsrapportering hvert kvartal og ved
årsslutt. Enhetsledernes respekt for å holde vedtatte budsjettrammer er stor. Ved utarbeidelse av
budsjettet for 2022 ga imidlertid enhetslederne tydelig uttrykk for at enhetenes hverdager er blitt mer og
mer krevende. Enhetslederne uttrykker at dette er en utvikling som har skjedd over tid og som har ført
til større press på tjenestene (som er kommunens primæroppgaver) og større press på personalet.
Enhetslederne er tydelig på at ressursene til kommunens primæroppgaver bør økes hvis dagens
tjenestenivå skal opprettholdes.
Om punkt 3: Omprioritering av ressurser
Prognoser fra SSB på antall innbyggere i Oppdal kommune i årene framover anslår at innbyggertallet
vil ligge omtrent som i 2021, dvs. rundt 7.000 innbyggere. Sammensetningen av innbyggerne vil ifølge
prognosen forandre seg ved at antall innbyggere over 70 år, og da særlig antall innbyggere over 80 år,
vil øke, mens antall innbyggere i øvrige aldersgrupper vil reduseres. Antall barn i barnehage- og
grunnskolealder skal ifølge prognosen gå fra 1.238 barn i 2021 til 1.083 barn i 2030 og 1.054 barn i
2045. Prognosene tilsier at ressursbruken må vris fra barnehage- og grunnskoleutgifter til eldreomsorg.
Ad. 4: Tilpasse driften til gjeldende økonomiske rammer
På side 8 i regjeringen Støre’s tilleggsnummer til statsbudsjettet for 20222 kan vi lese følgende:
«Veksten i statsbudsjettets inntektsside fremover ventes å avta, se Perspektiv-meldingen 2021. Fondet
vil ikke fortsette å vokse like raskt som det har gjort til nå. Demografiske utviklingstrekk vil trekke ned
veksten i arbeidsstyrken og gi lavere vekst i skatteinntektene. Samtidig vil stadig flere eldre i
2

https://www.regjeringen.no/contentassets/6632aef843a74d519a6a008cb9ac1504/no/pdfs/prp202120220001t01dddpdfs.pdf
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befolkningen gjøre at utgiftene under folketrygden, og utgiftene for å opprettholde tjenestetilbudet i
helseforetak og kommuner forventes å øke mer enn før. Beregninger fra Perspektivmeldingen 2021
viser at veksten i inntekter fremover vil gå med til å dekke økte aldersrelaterte utgifter. Regjeringen vil
møte en lavere inntektsvekst i statsbudsjettet med en mer rettferdig skattepolitikk og tydelige
omprioriteringer i tråd med Hurdalsplattformen».
Kommunens inntekter bestemmes i stor grad av overføringer via statsbudsjettet. I opprinnelig budsjett
2022 har Oppdal kommune budsjettert med 626 millioner kroner i driftsinntekter, herav 434 millioner
kroner i inntekter fra skatt og rammetilskudd. Størrelsen på inntektene fra skatt og rammetilskudd
bestemmes av staten, der kommunens innbyggertall er en vesentlig faktor.
Netto driftsmargin er målestokk på om vi har en langsiktig bærekraftig økonomistyring. Med driftsmargin
forstår vi differansen mellom løpende inntekter og løpende utgifter. Kommunestyrets vedtatte måltall
sier at netto driftsmargin skal utgjøre minimum 1,5% i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv. God
økonomistyring innebærer bl.a. en fortløpende tilpasning av driften til faktiske økonomiske rammer.
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Handlingsplan 2023-2026
Sammendrag
Formålet med utarbeidelse av handlingsplan er å ha en prioritert plan for realisering av målsetninger
fastsatt i kommuneplanen. Kommunens inntekter og finansielle status danner rammebetingelser for
planen.
Handlingsplanen skal settes opp i balanse og være realistisk, fullstendig og oversiktlig. Den skal også
vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp
(jfr. Kommuneloven §14-4).
Handlingsplanens vedtak skal betraktes som et intensjonsvedtak. Realitetsbehandling av bevilgninger
og tiltak i handlingsplanen skjer i forbindelse med behandling av kommende års budsjett: I desember
2022 blir budsjettet for 2023 vedtatt av kommunestyret.
Handlingsplanen er et redskap for politiske prioriteringer mellom ulike tjenester. Prioriteringene skal skje
innenfor en ramme som sikrer langsiktig finansiell balanse og en bærekraftig utvikling i kommunens
økonomi. En bærekraftig økonomi innebærer at man ikke etablerer et driftsnivå som tærer på
kommunens finans- og realkapital. For å sikre langsiktig finansiell balanse og bærekraftig utvikling har
kommunestyret i sak 21/2 i møte 28.1.21 vedtatt følgende finansielle måltall for Oppdal kommune:
1. Netto driftsmargin skal utgjøre minimum 1,5% i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv. I
handlingsplanperioden skal ingen enkeltår ligge med netto driftsmargin på under 1,3%.
2. Gjeldsgrad: Lånegjeld (inklusive startlån og lån til VAR-sektoren) skal utgjøre maksimalt 73% 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.
3. Disposisjonsfond: Summen av samtlige disposisjonsfond skal utgjøre minimum 13% av
driftsinntektene i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv.
4. De finansielle måltallene tas i bruk fra og med behandlingen av handlingsplanen for 2022-2025.
Netto driftsmargin for 2023 er beregnet til -0,9%, noe som betyr at utgiftene er høyere enn inntektene,
og at differansen finansieres ved bruk av fond for å bringe året i balanse. Årsaken til negativ netto
driftsmargin er at det i driftsbudsjettet for 2023 er budsjettert med følgende engangsutgifter:
o 7,0 mill. kr. i tilskudd til Oppdal idrettslag til bygging av fotballhall
o 1,7 mill. kr. i utgifter til rullering av arealplanen
o 4,9 mill. kr. i utgifter til innføring av helseplattformen
Tilsammen utgjør disse beløpene 13,6 mill. kr. Om disse beløpene holdes utenfor ved beregning av
netto driftsmargin, ville driftsmarginen i 2023 vært på 1,3%.
For 2024 er netto driftsmargin 1,4%. Dette året er det budsjettert med en engangsutgift i driftsbudsjettet
på 0,4 mill. kr. til innføring av helseplattformen. Om beløpet holdes utenfor ved beregning av netto
driftsmargin, ville driftsmarginen i 2024 vært på 1,5%.
For 2025 er netto driftsmargin 1,1%. Dette året er det en topp i antall elever i grunnskolen, noe som gir
høyere beregnede driftsutgifter til grunnskoledrift.
For 2026 r netto driftsmargin beregnet til 2,0%. Lavere elevtall i grunnskolen og lavere avdragsutgifter
som følge av nedbetalt lån bidrar til en god driftsmargin.
Gjennomsnittlig driftsmargin i 2023 – 2026 er på 1,5% hvis engangsutgiftene i 2023 og 2024 holdes
utenfor beregningene.
Gjennomsnittlig driftsmargin i 2023 – 2026 er på 0,9% hvis engangsutgiftene i 2023 og 2024 ikke holdes
utenfor beregningene.
Kommunedirektøren mener at Oppdal kommunes økonomiske situasjon tillater at driftsmarginen avviker
fra finansielt måltall når dette skyldes engangsutgifter og så lenge måltallet for disposisjonsfond er
oppfylt.
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Innenfor driftsmarginen er det ikke funnet rom for å budsjettere tilstrekkelig med midler til ivaretakelse
av Oppdal kommunes realkapital, dvs. bygninger og anlegg.
Gjeldsgraden i planperioden er beregnet til gjennomsnittlig 73%, noe som samsvarer med måltallet.
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene er beregnet til gjennomsnittlig 14% i planperioden.
Måltallet er dermed oppfylt.
Handlingsplanen bygger på ulike økonomiske forutsetninger. Forutsetningene er omtalt i kapitlet
«Økonomiske forutsetninger for handlingsplanen». Det forutsettes bl.a. et folketall på 7.066 i hele
planperioden og at skatteinntektene på landsbasis i 2022 blir høyere enn anslått i vedtatt statsbudsjett
for 2022 og at denne økningen videreføres i 2023. Det er budsjettert med at dette gir 1 mill. kr. mer i
skatteinntekter til Oppdal kommune enn det prognosemodellen fra KS anslår.
I kapitlet «Særlige forhold av betydning i handlingsplanperioden» omtales større saler som antas å
påvirke Oppdal kommunes drift i årene framover.
Handlingsplanen for 2023-2026 bygger også på vedtatt Handlingsplan 2022-2025 og Budsjett 2022 og
på endring i forutsetninger for kommunens aktivitet som kommunedirektøren er kjent med pr. april 2022.
Bl.a. følgende tiltak er innarbeidet i handlingsplanperioden:
 Ny brannstasjon
 Bygging av ny 4-avdelingsbarnehage ved Høgmo
 Rehabilitering av Pikhaugen barnehage
 Fortsette arbeidet med å fornye vann- og avløpsnettet
 Rehabilitering av Ålmen bru
 Rehabilitering av kommunale bygg
 Opparbeidelse av Ålma industriområde, inkl. asfaltering av ca. 500 meter vei ved «nye spekematen»
 Revidering av arealplanen
 Helseplattformen
 Overtakelse av ODMS
 2 nye lærlingeplasser
 Fast årlig tilskudd til BUA
 Tilskudd til Oppdal idrettsanlegg til bygging av fotballhall
 LIS1-lege-stilling
 Helårsvirkning av kompensasjon for pedagogenes planleggingstid i barnehagene
Noen av disse tiltakene er en videreføring av tiltak fra Handlingsplan 2022-2025, mens andre tiltak er
innarbeidet som følge av sterke politiske føringer eller politiske vedtak i enkeltsaker.
Det er i hovedsak lagt opp til en videreføring av enhetenes rammer og tjenestenivå i 2022. For enhetene
Oppdal helsesenter, Hjemmetjenestene og Helse og familie pågår det imidlertid et arbeid for å redusere
kostnadene med 1,5 millioner kroner med virkning fra 1.1.23. Dette arbeidet ble også omtalt i
Handlingsplan 2022-2025 og Budsjett 2022. Arbeidsgruppa har så langt ikke kommet i mål med
gjennomføring av tiltak som medfører en reell innsparing på 1,5 millioner kroner fra 1.1.23.I tillegg jobber
de samme enhetene med å redusere kostnader tilsvarende ca. 1 millioner kroner med virkning fra
1.1.23. En økning i tjenestetilbudet til en bruker som omfattes av ordningen med ressurskrevende
tjenester er årsaken til at denne kostnadsreduksjonen må gjennomføres.
Framskrivning av elevtallet i grunnskolen viser at elevtallet ved Midtbygda og ved ungdomsskolen vil gå
opp, mens elevtallet ved Aune barneskole og Drivdalen vil gå ned. Ressursfordelingen til skolene følger
skolemodellen basert på elevtall. Handlingsplanen forutsetter at bemanning må tilpasses økonomisk
ramme, noe som bl.a. innebærer reduksjon i bemanning når elevtallet går ned.
Ungdomsskolen får elevtallsoppgang fra 2023, etter å ha hatt elevtallsnedgang de siste årene. For delvis
å kompensere for nedgang i budsjettrammene som følge av nedgang i elevtall og endring av
gruppestørrelsen de siste to årene, har skolen budsjettert med ca. 2 millioner kroner i bruk av eget
disposisjonsfond. Når budsjettrammene øker fra 2023 er det forutsatt at budsjettert bruk av enhetens
disposisjonsfond reduseres tilsvarende. Dette innebærer at skolen må løse undervisningen av flere
elever med den samme budsjettrammen som i dag.
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Innmeldte konsekvensjusteringer fra enhetene Plan og forvaltning, Hjemmetjenesten og Tekniske
tjenester er kun kompensert med 75% av beregnede utgifter. Dette gir en budsjettmessig besparelse
på ca. 1 million kroner for hvert år.
Skolene har meldt inn 2,3 millioner kroner i konsekvensjustering for utgifter til spesialundervisning.
Kompensert beløp utgjør 25%. Dette gir en budsjettmessig besparelse på ca. 1,7 millioner kroner for
hvert år.
De siste årene har det vært et økende behov for omfattende individuell tilrettelegging for unge voksne
med psykiske helseutfordringer, for elever i grunnskolen og for barn i barnehage med sammensatte
behov. Dette utfordrer både tjenesteproduksjonen og kommuneøkonomien.
Enhetene har gitt tydelig uttrykk for at enhetenes hverdager er blitt mer og mer krevende. Enhetslederne
uttrykker at dette er en utvikling som har skjedd over tid og som har ført til større press på tjenestene
som er kommunens primæroppgaver og større press på personalet. Enhetslederne er tydelig på at
ressursene til kommunens primæroppgaver bør økes hvis dagens tjenestenivå skal opprettholdes.
Den samlede økonomiske belastningen av konsekvensjusteringer meldt inn fra enhetene og vedtak
fattet gjennom året gir lite rom for en samlet helhetlig prioritering mellom de tiltakene som er spilt inn til
handlingsplanen. Fokus blir på å opprettholde dagens drift. Oppdal kommune over tid har ligget høyt på
kommunebarometeret, noe som vitner om gode tjenester.
Helse- og omsorgssektoren i Oppdal forventer å stå foran store utfordringer fremover. Oppdatert
omsorgsanalyse (behandlet av kommunestyret i møte 5.5.2022) viser en økning i antall eldre.
Befolkningsprognosene tilsier at vi blir flere eldre og færre barn, noe som tilsier at ressursbruken må
vris fra barnehage- og grunnskoleutgifter til eldreomsorg.
Kommunedirektøren forventer en utvikling i retning av en generelt strammere kommuneøkonomi i årene
framover. Det vil føre til behov for å rendyrke kommunens primæroppgaver og håndtering av flere
oppgaver med samme antall ansatte. Enhetenes økonomiske rammer er marginale i forhold til
nåværende driftsnivå. Kommunedirektøren ser det ikke som realistisk å bruke «ostehøvelmetoden» for
å frigjøre midler til finansiering av nye tiltak. Det økonomiske handlingsrommet ligger i å øke
eiendomsskatten eller ved å øke avdragstiden på lån. Videre vil bruk av egenkapital til finansiering av
investeringer i kommunale bygg, anlegg og utstyr bidra til lavere låneopptak, noe som gir lavere renteog avdragsutgifter. Sparte rente- og avdragsutgifter kan brukes til finansiering av kommunens
primæroppgaver.
Drifts- og investeringstiltak som er innarbeidet i handlingsplanen kan tas ut, nye kan tas inn og
gjennomføringstidspunkt kan endres. Kommunedirektøren anbefaler at tiltak som enhetene har meldt
inn som konsekvensjusteringer, dvs. tiltak som er tatt inn i handlingsplanen som følge av endringer i
driftsforhold for gitte tjenester, ikke endres, da det vil gi urealistiske økonomiske rammer for den aktuelle
enheten.
En samlet oversikt over innspill fra enhetene til drifts- og investeringstiltak i perioden 2023-2026 vises i
eget vedlegg til Handlingsplan 2023-2026.
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Endring av handlingsplanen
Kommunestyret kan gjøre endringer i handlingsplanen. Endringene må samlet sett oppfylle
kommunelovens bestemmelser i §14-4, dvs. at handlingsplanen skal være realistisk og fullstendig.
Drifts- og investeringstiltak kan tas ut, nye kan tas inn og gjennomføringstidspunkt kan endres.
Kommunedirektøren anbefaler at tiltak som omtales som er konsekvensjusteringer som følge av
endringer i driftsforhold for gitte tjenester, ikke endres, da det vil gi urealistiske økonomiske rammer.
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Politisk handlingsrom
Det er særlig innenfor to områder kommunestyret kan vedta endringer som gir økonomisk handlingsrom;
øke eiendomsskatteinntektene og forlenge avdragstiden på lån til egne investeringer. Å bruke «ostehøvelmetoden» for å frigjøre midler til finansiering av nye tiltak anser ikke kommunedirektøren som et
realistisk tiltak.
Eiendomsskatt
Skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer er 3,65 promille. Maksimal sats er fastsatt i
eiendomsskattelovens §11 til 4 promille. Et vedtak i kommunestyret om økning av skattesatsen fra 3,65
til 4 promille fra 1.1.23 vil gi ca. 2,5 millioner kroner mer i eiendomsskatt pr. år.
Den gjennomsnittlige eiendomsskattetaksten for både bolig- og fritidseiendommer i Oppdal er ca. 1,5
mill. kroner. Skattegrunnlaget utgjør 70% av taksten. En takst på 1,5 mill. kroner gir dermed et
skattegrunnlag på kr. 1.050.000. Med 4 promille i skattesats blir årlig eiendomsskatt kr 4.200,-. Med
dagens skattesats som er 3,65 promille er årlig skatt kr 3.832,-.
En økning av eiendomsskattesatsen fra 3,65 promille til 4 promille gir altså en årlig økning i
eiendomsskatten med kr 368,- for en bolig- eller fritidseiendom med en takst på 1,5 millioner kroner.
Avdrag på lån
Kommuneloven §14-15 inneholder bestemmelser om minste lovlige avdrag, som sier at kommunen skal
betale årlige avdrag som samlet skal være minst lik størrelsen på kommunens avskrivninger, justert for
forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens avskrivbare anleggsmidler.
Formelen for beregning av minste lovlige avdrag er slik:
Minimumsavdrag =
Årets avskrivninger x Lånegjeld pr. 1.1. i regnskapsåret
.
Bokførte avskrivbare anleggsmidler pr. 1.1. i
regnskapsåret

Ettersom Oppdal kommune har avdratt lånene hardere enn kommunelovens bestemmelser samt
finansiert deler av investeringene med egenkapital (fond) ligger det et økonomisk handlerom her.
Handlingsrommet er beregnet til ca. 7,5 millioner kroner, slik at det er mulig å forlenge avdragstiden på
lån ytterligere i den hensikt å omdisponere pengene til driftsutgifter i stedet for avdrag på lån. Grovt sett
gir én millioner kroner i lavere årlige avdrag ett års lengre nedbetalingstid.
Kommunestyret har de siste årene forlenget avdragstiden på lånene i to omganger:
 I Handlingsplan 2020-2023 og Budsjett 2020 ble det vedtatt å forlenge avdragstiden med ca. 1 år,
fra 22 år til 23 år.
 I Handlingsplan 2022-2025 og i Budsjett 2022 ble det vedtatt å forlenge avdragstiden på lån med
ca. 3 år, fra 23 år til 26 år.
Kommunedirektøren vil advare mot ytterligere forlengelse av avdragstiden på lån, da en omdisponering
av avdragskostnader til løpende driftsutgifter fører til en varig økning av driftsutgiftene i årene framover.
Oppdal kommune står overfor flere utfordringer, både i handlingsplanperioden og i årene etter, jfr.
spesielt kapitlet Særlige forhold av betydning i handlingsplanperioden. I tillegg vil det komme kostnader
til store tiltak som rehabilitering av Pikhaugen som ikke er finansiert i denne handlingsplanen.
Kommunedirektøren ser at presset på kommunens økonomi i årene framover vil øke.
Økt avdragstid vil føre til noe økning i årlige renteutgifter og lengre tid før lånene blir nedbetalt.
Kommunestyrets vedtatte måltall om langsiktig gjeld blir vanskeligere å overholde. Måltallet sier
følgende om gjeldsgraden: Lånegjeld (inklusive startlån og lån til VAR-sektoren) skal utgjøre maksimalt
73% 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.
Gjennomsnittlig gjeldsgrad for 2023-2026 er beregnet til 77%.
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Generelle innsparingstiltak
Bruk av «oste-høvel-metoden» kan være en måte å skaffe seg politisk handlingsrom på. Denne
metoden innebærer en generell reduksjon i rammene til enhetene uten at det gjennomføres konkrete
vurderinger / prioriteringer av tjenester/tiltak. Netto årlig budsjettbevilgning til enhetene, kirkelig sektor
og Oppdal kulturhus KF er ca. 400 mill. kroner. 0,5% generell reduksjon i rammene utgjør 2 millioner
kroner.
Kommunedirektøren har fått tilbakemelding fra enhetene om at enhetenes økonomiske rammer er
marginale i forhold til nåværende driftsnivå. Enhetene gir tilbakemeldinger på at driftsutgiftene utenom
lønnsutgiftene øker mer enn den prisstigningen som blir kompensert i enhetens økonomiske rammer.
Enhetene gir også tydelig uttrykk for at enhetenes hverdager er blitt mer og mer krevende.
Enhetslederne uttrykker at dette er en utvikling som har skjedd over tid og som har ført til større press
på tjenestene som er kommunens primæroppgaver og større press på personalet. Enhetslederne er
tydelig på at ressursene til kommunens primæroppgaver bør økes hvis dagens tjenestenivå skal
opprettholdes.
Å bruke ostehøvel-metoden i en situasjon der rammene oppleves som stramme vil medføre at det blir
gjennomført et generelt nedtrekk i stedet for å foreta en konkret vurdering/prioritering av tjenester/tiltak.
Kommunedirektøren tilrår konkrete prioriteringer i stedet for bruk av ostehøvel-metoden.
Helse- og omsorgssektoren i Oppdal forventer å stå foran store utfordringer fremover. Oppdatert
omsorgsanalyse (behandlet av kommunestyret i møte 5.5.2022) viser en økning i antall eldre. Vi har
erfaringer i Oppdal som tilsier at antall heldøgns omsorgsboliger for personer med demens ikke vil være
tilstrekkelig for å møte de demografiske utfordringene fremover. Det er en antakelse at dagens situasjon
knyttet til økt behov for heldøgns omsorgsplasser er fremskyndet som følge av corona-pandemien. Som
følge av strenge smitteverntiltak og reduksjon i antall besøkende i omsorgsboliger og sykehjem, har
også de eldre holdt seg friskere og antall dødsfall er betydelig redusert. Dette har medført lavere ledighet
i heldøgns omsorgstilbud de siste 2 år. Behovet for en økning i antall heldøgns omsorgsplasser er
beskrevet i gjeldende helse- og omsorgsplan, men for et senere tidspunkt enn det vi nå ser behov for.
Helse- og omsorgssektoren i Oppdal er i gang med effektivisering og omstilling som følge av
innsparingskrav. Med dagens ressurstilgang vil prioritering av tjenester bli nødvendig, vi må
gjennomføre omstillinger, bruke ressursene mer effektivt med rett hjelp til rett tid, benytte rett
kompetanse på rett sted samt ta i bruk digitale tjenesteverktøy. Arbeid med store omstillinger vil kreve
en organisasjon som både er fleksibel og robust.
Også innenfor barnehage og skole merker en stadig tydeligere at krav og forventninger fra myndigheter
og brukere setter enhetenes økonomiske rammer under press. Antallet sårbare barn og unge med
behov for sammensatte tiltak øker, og dette utfordrer både bemanning og kompetanse.
Barnevernsreformen og flytting av ansvarsområder fra Statped til kommunen vil ytterligere sette press
på kommunale tjenesters kapasitet.
Skolene har siden 2019 gjennomført innsparing gjennom økt gruppestørrelse, det vil si flere elever pr.
lærer i klasserommet. Bemanning i barnehagene ligger på lovens minimumskrav. Økonomiske rammer
for skoler og barnehager styres av hvor mange barn som er knyttet til enheten til enhver tid, dette fordrer
at bemanning kontinuerlig må tilpasses antall barn. Enhetene opplever at det er krevende å holde
økonomiske rammer og samtidig fremstå som en god og forutsigbar arbeidsgiver.
Generelt forventes det at helse-/omsorg- og oppvekstsektoren i Oppdal vil stå foran store utfordringer
framover. Det forventes mer av disse sektorene og rettighetslovgivningen har gjennom en lang periode
økt i Norge.
Innen tekniske tjenester er det utbedrings- og vedlikeholdsetterslep på bygninger og veier/anlegg.
Dagens vedlikeholds- og investeringsbudsjett klarer ikke å bevare realverdien på bygg og anlegg.
Mangel på kvalifisert arbeidskraft setter grenser for hvordan vi kan løse oppgavene. Kompetanse må
planlegges og brukes bedre samtidig som teknologi er et viktig verktøy for nye arbeidsmetoder.
Det vil være viktig at økonomisk prioritering er i takt med de prioriteringene som er ønsket innenfor
tjenestene. Generelle innsparingstiltak som effektivisering, også kalt ostehøveltiltak, vil ikke være
forenelig med en planmessig omstilling.
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Kommunedirektøren ser det ikke som realistisk å bruke «oste-høvelmetoden» for å frigjøre midler til
finansiering av nye tiltak.

Økonomiske forutsetninger for handlingsplanen
Vedlagte hovedoversikter; Økonomiske oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6,
Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første og andre ledd og
Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første og andre ledd, viser
tallstørrelsene for det enkelte år i handlingsplanen. Teksten nedenfor tar utgangspunkt i Bevilgningsoversikt
drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd.

Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue (frie inntekter)
Frie inntekter er budsjettert på bakgrunn av Prognosemodellen fra KS som ble publisert 11.3.22. Modellen
bygger på vedtatt statsbudsjett for 2022, saldering av statsbudsjettet for 2022 og folketall pr. 1.1.22. I tillegg
er det forutsatt at skatteinntektene på landsbasis i 2022 blir høyere enn anslått i vedtatt statsbudsjett for 2022
og at denne økningen videreføres i 2023. Det er budsjettert med at dette gir 1 mill. kr. mer i skatteinntekter til
Oppdal kommune enn det prognosemodellen fra KS anslår.
Ny versjon av prognosemodellen med anslag på frie inntekter for 2023-2026 vil bli publisert etter regjeringens
framlegging av Kommuneproposisjonen 2023 og RNB (Revidert NasjonalBudsjett) 2022 den 12. mai 2022. Ny
versjon av prognosemodellen kan gi endringer i frie inntekter som det bør tas hensyn til ved formannskapet
og kommunestyrets behandling av handlingsplanen.
Endring i folketallet er den faktoren som gir størst forklaringskraft for endring i kommunens frie inntekter, dvs.
rammetilskudd og skatt på inntekt og formue. Rammetilskuddet fra staten består i hovedsak av
innbyggertilskudd med utgiftsutjevning og av inntektsutjevning (dvs. utjevning av skatteinntekter mellom
kommunene). Innbyggertallet pr. 1.7. året før budsjettåret danner grunnlaget for innbyggertilskuddet med
utgiftsutjevning. Innbyggertallet pr. 1.1. i budsjettåret danner grunnlaget for inntektsutjevningen. Oppdal
kommunes skatteinntekter består av inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere og naturressursskatt
fra kraftforetak.
Pr. 1.1.21 har Oppdal kommune 7.066 innbyggere. Kommunedirektøren har lagt til grunn samme folketall og
befolkningssammensetning i Oppdal i 2022-2026 som pr. 1.1.22. Det gir tilnærmet samme nivå på frie inntekter
i hele planperioden.
Kommunedirektøren vil understreke at størrelsen på frie inntekter er prognoser beheftet med usikkerhet.
Endringer i folketallet vil føre til endringer i frie inntekter. Det samme gjelder endringer i skatteinntekter på
landsbasis. Et utvalg nedsatt av regjeringen jobber med en gjennomgang av inntektssystemet. Utvalget skal
levere sin utredning innen 1. juni 2022. Videre har KMD fastsatt ny distriktsindeks. Også disse forholdene kan
påvirke størrelsen på frie inntekter i planperioden. Forslag til statsbudsjett 2023 som legges fram i oktober
2022 gir sikrere prognoser og endelige tallstørrelser blir kjent når statsbudsjettet for 2023 er vedtatt i Stortinget
i desember 2022.

Eiendomsskatt
Det blir skrevet ut eiendomsskatt for hele kommunen. Skattesatsene i 2022 er 3,65% promille for husløse
eiendommer og for bebygde bolig- og fritidseiendommer, og 7 promille for øvrige objekt. Disse satsene er lagt
til grunn i hele planperioden, dvs. 2023-2026. Det er vedtatt fritak for eiendomsskatt for boliger som blir brukt
til helårsboliger de 3 første årene etter oppføring. Eiendomsskatteinntektene er i handlingsplanen for 20232026 budsjettert med 34,5 millioner kroner for hvert av årene. Beløpet tilsvarer forventet eiendomsskatt i 2022.
Maksimal skattesats i henhold til eiendomsskatteloven §11 er 4,0 promille for boliger og fritidsboliger. En
økning av skattesatsen fra 3,65 promille til 4 promille vil gi en årlig merinntekt på ca. 2,5 millioner kroner.
Hovedregelen er at alminnelig taksering av eiendommer og anlegg skal skje hvert tiende år. I Oppdal ble det
gjennomført alminnelig taksering i 2012, dvs. at selve takseringsjobben ble gjort i 2011.
26.11.20 fattet kommunestyret vedtak om at gjeldende eiendomsskattetakstgrunnlag står urørt i tre år ut over
lovens hovedregel om omtaksering etter 10 år. Dette innebærer at kommunestyret har som intensjon at
gjeldende skattegrunnlag benyttes – dvs. står uendret – i årene 2022, 2023 og 2024. Fra og med 2025 vil det
foreligge nye takster. Se omtale i kapitlet Særlige forhold av betydning i handlingsplanperioden, avsnittet om
Eiendomsskatt – omtaksering.

31

Handlingsplan 2023-2026

Andre skatteinntekter
Posten består av:
 Naturressursskatt, kr. 3.500.000
 Konsesjonsavgift, kr. 3.450.000
Naturressursskatt betales av kraftforetak. Budsjett- og regnskapsmessig skal skatten skilles ut fra øvrige
skatteinntekter. Budsjettert beløp er anslått på bakgrunn av inntektene fra 2021. Naturressursskatten inngår i
inntektsutjevningen.
Konsesjonsavgifter er en kompensasjon til kommunen for skader og ulemper ved utbygging av vannfall og
vannreguleringer. Det er meningen at avgiftene skal gi kommunene en andel av den verdiskapingen som
utbyggingen gir. Avgiftssatsene fastsettes i konsesjonsvilkårene og indeksjusteres automatisk ved første
årsskifte 5 år etter at konsesjonen ble gitt, og deretter hvert 5. år. Konsesjonsavgiften skal avsettes til et fond
som nyttes til utbygging av næringslivet i distriktet etter avgjørelse i kommunestyret. Beløpet er budsjettert
avsatt til næringsfondet. Budsjettert beløp er anslått på bakgrunn av inntektene fra 2021

Andre overføringer og tilskudd fra staten
Posten består av:
 Kompensasjon for kapitalutgifter som følge av utbygginger i forbindelse med eldrepakken, ca. 1,2 millioner
kroner pr. år. Beløpet er anslått etter informasjon fra Husbanken.
 Kompensasjon for normerte rentekostnader for lån til renovering og bygging av skolelokaler, ca. kr. 40.000
pr. år. Beløpet er anslått etter informasjon fra Husbanken.
 Antatte skjønnsmidler fra statsforvalteren, ca. 1,0 millioner kroner pr. år.

Renteinntekter
Basert på Norges Bank sine signaler i mars 2022 om heving av styringsrenten i 2022 – 2025 er det lagt til
grunn at gjennomsnittlig innskuddsrente for driftslikviditeten som er plassert hos hovedbankforbindelsen i 4årsperioden vil være i overkant av 3 prosent. Gjennomsnittlig driftslikviditet er anslått til 84 mill. kroner pr år.
Ledig likviditet er anslått til 45 millioner kroner, med en gjennomsnittlig avkastning på ca. 3,6%. Videre er det
anslått at 68 millioner kroner i fondsmidler der renteinntekten skal tilføres fondet.
Det forventes ca. 1 mill. kr. i innbetalte renter fra innbyggere som har fått innvilget startlån fra Oppdal
kommune.

Utbytte
Det er budsjettert med et årlig aksjeutbytte fra TrønderEnergi på ca. 7,7 millioner kroner i hele planperioden.
Beløpet er beregnet på bakgrunn av TrønderEnergi sin utbyttepolitikk om å utbetale et årlig utbytte på minimum
200 millioner kroner til eierne. Imidlertid er det et forbehold i utbytteformuleringen om at styret vil vurdere
utbyttenivået dersom de økonomiske forutsetningene ikke er på plass.

Renteutgifter
Basert på Norges Bank sine signaler i mars 2022 om heving av styringsrenten i 2022 – 2025 er det lagt til
grunn en gjennomsnittlig NIBOR flytende lånerente i perioden på ca. 3,7%. Kommunalbanken, som er
største långiver til Oppdal kommune, har opplyst i slutten av mars 2022 at pengemarkedsrenten NIBOR,
som er grunnlaget for Kommunalbankens egen finansieringskostnad, gjennom vinteren har hatt et økende
påslag over styringsrenten. Påslaget ligger nå på rundt 0,75 prosentpoeng, mot normalt et påslag på 0,3 –
0,4 prosentpoeng. Dette påslaget forventes å holde seg svært høyt gjennom store deler av året og dette får
påvirkning på endringen i Kommunalbankens flytende rente til Oppdal kommune som låntaker. Det hefter
usikkerhet med anslagene.
Kommunens gjennomsnittlige innlånsrente er per mars 2022 på 1,47 prosent, hvor om lag 40 % av
låneporteføljen er sikret med fast rente. Dagens låne-portefølje vil ha en gjennomsnittsrente på 2,27 prosent i
slutten av 2025 (uten nye lån). 40% av nye låneopptak i 2023-2026 er forutsatt opptatt med fastrente på 3,5%.
Anslått lånesaldo ved inngangen til 2023 er beregnet slik (beløp i millioner kroner):
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Saldo 01.01.2022
+ Låneopptak i 2022
- Budsjettert avdrag i 2022
= Forventet lånesaldo 31.12.22

391
29
25
395

Avdrag på lån til egne investeringer
Tabell 5: Budsjetterte avdrag på lån til egne
investeringer i 2022 og i planperioden (20232026). Beløp i millioner kroner
Nominelt beløp
2022
20,6
2023
21,1
2024
23,2
2025
23,7
2026
23,5
I Kommunelovens §14-18 er det fastsatt en nedre ramme for størrelsen på de årlige avdragene:
” Lån til formål som er nevnt i §14-15 første og andre legg og §14-16, skal avdras årlig. Avdragene skal samlet
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».
Avdragstiden på kommunens lån skal altså som minimum reflektere levetiden for anleggsmidlene. For
regnskapsåret 2021 ble det beregnet at eksisterende gjeld på lån til egne investeringer minimum måtte avdras
med ca. 15,4 millioner kroner i 2021. For 2023-2026 er minimumsavdragene for de ulike årene beregnet til ca.
13 millioner kroner i 2023, for så å øke til ca. 16 millioner kroner i 2026.
Budsjetterte utgifter til avdrag i handlingsplanen ligger over kommunelovens bestemmelser om
minimumsavdrag.
Med de budsjetterte avdragsbeløpene vil reell nedbetalingstid for lånene være ca. 26 år for alle lån unntatt lån
til brannstasjonen. Lån til brannstasjonen er forutsatt avdratt over 40 år, da TBRT sin husleie beregnes ut fra
det grunnlaget. Grovt sett gir én millioner kroner i lavere årlige avdrag på lån unntatt lånet til brannstasjonen
ett års lengre nedbetalingstid.
Kommunestyret har de siste årene forlenget avdragstiden på lånene i to omganger:
 I Handlingsplan 2020-2023 og Budsjett 2020 ble det vedtatt å forlenge avdragstiden med ca. 1 år, fra 22
år til 23 år.
 I Handlingsplan 2022-2025 og i Budsjett 2022 ble det vedtatt å forlenge avdragstiden på lån med ca. 3 år,
fra 23 år til 26 år.

Utvikling i lånegjeld

Beregnet lånegjeld pr. 31.12.
Kroner
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Grafen viser at lånegjelden øker fra ca. 400 millioner kroner i 2022 til ca. 475 millioner kroner i 2024 og holder
seg deretter om lag samme nivå.. Hovedårsaken til økningen fra 2022 til 2023 er lån til bygging av ny
brannstasjon (38 mill. kr.). Økningen fra 2023 til 2024 skyldes i hovedsak lån til bygging av Høgmo barnehage
(30 mill. kr.).
Avdrag på startlån (formidlingslån) er budsjettert i investeringsbudsjettet. Startlån er lån som Oppdal kommune
tar opp i Husbanken og låner ut videre til innbyggere i kommunen som faller inn under regelverket for startlån.
Oppdal kommune avdrar lånene over 25 år. Ved utgangen av 2021 har Oppdal kommune 77,3 millioner kroner
i lånegjeld på startlån. Det er budsjettert med opptak av 7 millioner kroner årlig i startlån i planperioden. Det er
budsjettert med ca. 5 millioner kroner i avdrag på startlån i hele planperioden. Det er forutsatt at
avdragskostnadene finansieres av avdrag som Oppdal kommune mottar fra personer som har fått innvilget
startlån.

Konsesjonskraft og Drivakraft
Oppdal kommune har en konsesjonskraftmengde på 49,2 GWh, hvorav 31 GWh kommer fra Driva-rettigheten
og 18,2 GWh kommer fra div. kraftverk. I tillegg til konsesjonskraftmengden gir Drivarettigheten i et normalår
rundt 12 GWh i tilleggskraft, slik at samlet volum på kommunens kraftrettigheter utgjør rundt 61,2 GWh i et
normalt nedbørsår.
For 18,2 GWh følger uttakskostnaden den sentralt fastsatte konsesjonskraftprisen. Uttakskostnaden er anslått
2,1 mill. kr. pr. år, beregnet ut fra en kostnad på kr. 115,7 pr. MWh.
For Drivarettigheten (31 GWh + 12 GWh = tilsammen ca. 43 GWh i et normalår) må kommunen betale 7,5 %
av kraftverkets selvkost. Det er avgjort med dom at grunnrenteskatten skal tas med ved beregningen av
uttakskostnaden. Samlet uttakskostnad forventes å ligge mellom kr. 189 – kr. 197 pr. MWh i 2023-2026, noe
som innebærer en samlet uttakskostnad mellom 8,2 – 8,5 mill. kr. pr. år. Den største kostnaden er antatt
uttakskostnad for Drivakrafta, som ligger rundt 7,7 mill. kroner pr. år.
Det økonomiske resultatet fra kraftforvaltningen brukes til å finansiere kommunens tjenesteproduksjon. For å
gi mest mulig forutsigbare inntekter fra kraftsalg er det inngått avtale med en forvalter om prissikring gjennom
handel med finansielle sikringskontrakter. Kommunestyret har vedtatt en Prissikringsstrategi ved salg av
elektrisk kraft som angir ansvar og rammer for forvaltningen av kraften.
Markedet for salg av elektrisk kraft har store svingninger gjennom år og mellom år, og uten prissikring av
kraftsalget vil kommunen være utsatt for stor prisrisiko. Ny markedssituasjon på kraftmarkedet har ført til at
det i dag er stor forskjell på spotpris i NO3 (Oppdal kommune ligger i NO3-område) og spotpris system.
Spotpris system er spotprisen for hele det nordiske børsområdet slik den ville vært dersom det ikke var noen
begrensinger i kraftnettet f.eks. overføringskapasitet, og kraften teoretisk kunne flyte helt fritt.
For 18,2 GWh er det anslått en inntekt på kr. 268 pr. MWh i 2023 og at denne øker til kr. 353,7 pr. MWh i
2026. Prisøkningen skyldes i hovedsak at deler av kraftmengden ligger i NO1 som har høyere priser enn
NO3.
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For 31 GWh av Drivarettigheten er det anslått en inntekt på kr. 268 pr. MWh i 2023 og at prisen går ned til kr.
250 pr. MWh i 2026. Tilleggskraften, dvs. 12 GWh av Drivarettigheten, ligger i spot-markedet. Her er det
anslått en pris på kr. 250 pr. MWh i 2023 – 2026.

Oppsummert gir dette et anslag på netto kraftinntekter i 2023 – 2026 på vel 6 millioner kroner pr. år:
Budsjettert netto
inntekt fra salg av
kraft

2022

2023

2024

2025

2026

Kr. 5.913.000

Kr. 5.913.000

Kr. 6.291.00

Kr. 6.611.000

Kr. 6.611.000

Kommunedirektøren vil bemerke at det hefter usikkerhet med tallstørrelsene.

Bærekraftsfond
I møte 5. mai 2022 vedtok kommunestyret å opprette et Bærekraftsfond. Bærekraftsfondet etableres med en
grunnkapital på kr. 107.421.000. Grunnkapitalen består av kr. 22.443.000 fra salg av aksjer i Oppdal E-verk
AS og kr. 84.978.000 fra salg av aksjer i Vitnett AS. Bærekraftsfondet skal forvaltes etter Oppdal kommune
sitt finansreglement kapittel 3 – Forvaltning av langsiktig likviditet.
Formålet med bærekraftsfondet er å
 ha egenkapital til utkjøp av festekontrakter
 kunne nedbetale langsiktig lånegjeld
 finansiere prekære infrastrukturtiltak
 disponere deler av den årlige avkastningen til kommunale driftstiltak
 sette av deler av den årlige avkastningen til et disposisjonsfond øremerket Såkornmidler til
bærekraftsprosjekter
Faktisk avkastning fra bærekraftsfondet kan disponeres ved neste rullering av handlingsplanen. Det betyr at
faktisk oppnådd avkastning i 2022 (som blir kjent tidlig i 2023) disponeres av kommunestyret når
kommunestyret våren 2023 behandler Handlingsplan 2024 -2027.
I følge vedtektene skal Bærekraftsfondets faktiske netto årlige avkastning (dvs. faktisk avkastning minus
kostnader til ekstern fondsforvalter) anvendes slik i prioritert rekkefølge:
1. 20% av avkastningen skal tilbakeføres til hovedstol. Dersom konsumprisindeksen utgjør mer enn 20%
av avkastning i fondet, økes prosentandelen til hovedstolen tilsvarende.
2. 40% av avkastningen disponeres til kommunale driftstiltak. Kommunestyret tar stilling til hvilke driftstiltak
som skal finansieres av avkastningen i forbindelse med behandling av Handlingsplan og årsbudsjett.
3. 40% av avkastningen skal tilføres disposisjonsfond øremerket såkornmidler til bærekraftsprosjekter.
Kommunestyret tar stilling til bruk av disposisjonsfondet i forbindelse med behandling av Handlingsplan
og årsbudsjett, eller i forbindelse med saker fremmet i løpet av året.
Bruk av avkastning fra bærekraftsfondet er ikke innarbeidet i handlingsplan 2023-2026.

Bundne avsetninger
Bundne fond har regler for hvordan fondene kan brukes. Noen bundne fond har også bestemmelser om at
opptjente renter skal tillegges fondet, noe det er tatt hensyn til i handlingsplanen. Dette gjelder for
næringsfondet, fond som tilhører selvkostområder (vann, avløp, plansaker, byggesaker, kart/oppmåling, feiing,
deponi), tilfluktsromfondet og gavekontiene. I tillegg skal konsesjonsavgiften i sin helhet avsettes til
Næringsfondet.

Ubundne avsetninger
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Ved budsjettering av ubundne avsetninger er følgende forutsetninger lagt til grunn:
 Renteinntekter opptjent i Kapitalfondet tilbakeføres til fondet
 Egne lån i Kapitalfondet betjenes etter en ordinær 3-årig avdragsplan.
 Egne lån i Kapitalfondet belastes med en rentesats tilsvarende alternativkostnaden; innskuddsrenten i
bank.
 Avsetningen til infrastrukturfondet holder samme nivå som i 2022-budsjettet, 4,7 millioner kroner
Budsjettert bruk og avsetning til disposisjonsfond og ubundet investeringsfond :
Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026
Generelt disposisjonsfond:
Bruk
Avsetning
Saldo 31.12.

51 655 000

-30 352 000

-499 000

0

0

2 389 000

4 729 000

898 000

4 273 000

23 692 000

27 922 000

28 820 000

33 093 000

-4 778 000

-2 938 000

-2 938 000

-2 938 000

5 280 000

5 274 000

4 868 000

4 868 000

6 940 000

9 276 000

11 206 000

13 136 000

-6 964 000

-7 540 000

-7 640 000

-7 740 000

4 545 000

3 659 000

5 077 000

7 092 000

25 383 000

21 502 000

18 939 000

18 291 000

Infrastrukturfondet:
Bruk
Avsetning
Saldo 31.12.

6 438 000

Disposisjonsfond til kapitalformål:
Bruk
Avsetning
Saldo 31.12.

27 802 000

Øvrige disposisjonsfond
Saldo 31.12.

30 534 000

30 534 000

30 534 000

30 534 000

30 534 000

Kapitalfond (ubundet investeringsfond)
Bruk
Avsetning
Saldo 31.12.

4 429 000

-690 000

-490 000

-490 000

-490 000

0

1 683 000

1 683 000

1 683 000

3 739 000

4 932 000

6 125 000

7 318 000
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Langsiktige forpliktelser.
I henhold til kommuneloven §14-4, 2. ledd, skal økonomiplanen og årsbudsjettet bl.a. vise utviklingen i
kommunens vesentlige langsiktige forpliktelser. Nedenfor vises langsiktige forpliktelser som har en årlig verdi
over kr. 100.000. Beløpene er hentet fra regnskapet for 2021:
Langsiktige forpliktelser
Pensjonsforpliktelser - kommuneorganisasjonen KLP
Pensjonsforpliktelser - kommuneorganisasjonen SPK
Forpliktelser til å yte tilskudd:
Norsk landbruksrådgiving
Fellesgodefinansiering, kommunal andel
Plankontoret - kjøp av tjenester
Lønset samfunnshus SA - driftstilskudd årlig (K-styre 19/31)
Opplæringskontoret for Oppdal og Rennebu (fem lærlinger)
Festeavtaler (indeksjusters hvert 5. / 10.år - økning på 20%)
Leieavtale med fylkeskommunen om idrettshall
Samarbeidsavtale Nasjonalparken næringshge
Kulturhuset - driftsstøtte
Driftstilskudd legevaktsentralen
Driftsavtale legetjenester
Turisttilskudd leger
Kjøp av legetjenester
Driftsavtale fysioterapitjenester
Kommunalt tilskudd private barnehager
Overføring til interkommunale foretak:
Brannvern
Feiervesen
Revisjon
110-sentralen
Tilskudd til kirkelig sektor
Tilskudd til lag og foreninger:
TrønderAlpin
Aktivitetsstøtte idretts- og friluftsaktiviteter
Frivilligsentralen
Religiøse formål
Overføring til fritidsklubben
Sum langsiktige forpliktelser utenom pensjonsforpliktelser
Sum langsiktige forpliktelser
Garanti gitt overfor:
Vekst Oppdal AS
Oppdal Kirkelige Fellesråd
Oppdal Kirkelig Fellesråd
ODMS AS
ODMS AS
ODMS AS
Remidt IKS
TBRT
Vognild Vannverk SA
Sum garantiansvar

Løpetid
Løpende
Løpende

Beløp
643 591 000
87 217 000

Løpende
Løpende
Løpende
2027
Løpende
Løpende
2050
2025
Løpende
Løpende
Løpende
Løpende
Løpende
Løpende
Løpende

200 000
2 925 000
800 000
180 000
180 000
2 950 000
1 640 000
250 000
13 618 000
762 000
3 515 000
294 000
1 820 000
1 605 000
31 250 000

Løpende
Løpende
Løpende
Løpende
Løpende

6 152 000
2 664 000
969 000
315 000
4 891 000

2025
Løpende
Løpende
Løpende
Løpende

200 000
470 000
427 000
362 000
110 000
78 549 000
809 357 000

2038
2029
2026
2041
2035
2049
2037
2060
2029
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4 944 960
400 000
3 123 300
9 686 618
2 733 750
20 862 067
10 842 945
327 731
1 912 995
54 834 366
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Balansert handlingsplan 2023-2026
Handlingsplanen er et redskap for politiske prioriteringer mellom ulike tjenester. Prioriteringene skal skje
innenfor en ramme som sikrer langsiktig finansiell balanse og en bærekraftig utvikling i kommunens økonomi.
En bærekraftig økonomi innebærer at man ikke etablerer et driftsnivå som tærer på kommunens finans- og
realkapital, jfr. Økonomireglementet for Oppdal kommune. For å sikre langsiktig finansiell balanse og
bærekraftig utvikling har kommunestyret i sak 21/2 i møte 28.1.21 vedtatt følgende finansielle måltall for
Oppdal kommune:
1. Netto driftsmargin skal utgjøre minimum 1,5% i gjennomsnitt i et fireårsperspektiv. I
handlingsplanperioden skal ingen enkeltår ligge med netto driftsmargin på under 1,3%.
2. Gjeldsgrad: Lånegjeld (inklusive startlån og lån til VAR-sektoren) skal utgjøre maksimalt 73% 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.
3. Disposisjonsfond: Summen av samtlige disposisjonsfond skal utgjøre minimum 13% av driftsinntektene i
gjennomsnitt i et fireårsperspektiv.
4. De finansielle måltallene tas i bruk fra og med behandlingen av handlingsplanen for 2022-2025.
Netto driftsresultat anses faglig som en hovedindikator for en kommunes økonomi. Netto driftsresultat viser
hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt.
Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at netto driftsresultat i
prosent av driftsinntektene (omtalt som netto driftsmargin) bør utgjøre om lag 1,75%.
Handlingsplanen er lagt fram i balanse, men tabellen nedenfor viser at handlingsplanen ikke oppfyller alle
finansielle måltall:
 Netto driftsmargin:
For 2023 er netto driftsmargin -0,9%, noe som betyr at utgiftene er høyere enn inntektene, og at differansen
finansieres ved bruk av fond for å bringe året i balanse. Årsaken til negativ netto driftsmargin er at det i
driftsbudsjettet for 2023 er budsjettert med følgende engangsutgifter:
o 7,0 mill. kr. i tilskudd til Oppdal idrettslag til bygging av fotballhall
o 1,7 mill. kr. i utgifter til rullering av arealplanen
o 4,9 mill. kr. i utgifter til innføring av helseplattformen
Tilsammen utgjør disse beløpene 13,6 mill. kr. Om disse beløpene holdes utenfor ved beregning av netto
driftsmargin, ville driftsmarginen i 2023 vært på 1,3%.
For 2024 er netto driftsmargin 1,4%. Dette året er det budsjettert med en engangsutgift i driftsbudsjettet på 0,4
mill. kr. til innføring av helseplattformen. Om beløpet holdes utenfor ved beregning av netto driftsmargin, ville
driftsmarginen i 2024 vært på 1,5%.
For 2025 er netto driftsmargin 1,1%. Dette året er det en topp i antall elever i grunnskolen, noe som gir høyere
beregnede driftsutgifter til grunnskoledrift.
For 2026 er netto driftsmargin beregnet til 2,0%. Lavere elevtall i grunnskolen og lavere avdragsutgifter som
følge av nedbetalt lån bidrar til en god driftsmargin.
Gjennomsnittlig driftsmargin i 2023 – 2026 er på 1,5% hvis engangsutgiftene i 2023 og 2024 holdes utenfor
beregningene.
Gjennomsnittlig driftsmargin i 2023 – 2026 er på 0,9% hvis engangsutgiftene i 2023 og 2024 ikke holdes
utenfor beregningene.
Kommunedirektøren mener at Oppdal kommunes økonomiske situasjon tillater at driftsmarginen avviker fra
finansielt måltall når dette skyldes engangsutgifter og så lenge måltallet for disposisjonsfond er oppfylt.
Innenfor driftsmarginen er det ikke funnet rom for å budsjettere tilstrekkelig med midler til ivaretakelse av
Oppdal kommunes realkapital, dvs. bygninger og anlegg.
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 Gjeldsgrad
Gjeldsgraden er beregnet til gjennomsnittlig 73% i planperioden. Dette er høyere enn vedtatt måltall, som sier
at det skal styres mot en gjeldsgrad på 70% i gjennomsnitt. Det skyldes i hovedsak at det er budsjettert med
lån til ny barnehage og at lån til brannstasjonen ser ut til å bli høyere enn lagt til grunn da måltallene ble satt.
Handlingsplan 2021-2024 dannet grunnlaget for fastsettelse av finansielle måltall. Lånefinansiering av ny
barnehage var ikke en del av handlingsplanen 2021-2024. Kommunestyret vil få seg forelagt egen sak der det
må tas stilling til om måltallet skal revideres.
Beregnede måltall for handlingsplanperioden:
Måltall
Netto driftsmargin (netto
driftsresultat i % av
driftsinntektene)

1,5% i gjennomsnitt,
ingen år under 1,3%

Gjeldsgrad (Lånegjeld i % av
driftsinntektene)

73% i gjennomsnitt,
styre mot 70%

Disposisjonsfond i % av
driftsinntektene

Minimum 13%
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Gjennomsnit
t i perioden

2023

2024

2025

2026

0,9%

-0,9%

1,4%

1,1%

2,0%

73%

69%

75%

74%

75%

14%

14%

14%

14%

15%
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Særlige forhold av betydning i handlingsplanperioden.
Tilpasning av tjenestenivået innen helse- og omsorgstjenestene
I forbindelse med arbeid med handlingsplanen for 2021-2024 opprettet kommunedirektøren en
styringsgruppe som fikk i oppdrag å redegjøre for konkrete tiltak som skal bidra til å tilpasse
tjenestenivået innen helse- og omsorgs-tjenestene. Bakgrunnen for arbeidet var behovet for å redusere
kostnader for å bringe handlingsplanen i balanse. Gruppens oppgave var å komme med forslag til tiltak
med langsiktig effekt som tilsvarer anslagsvis kr. 4.000.000.
For enhetene Oppdal helsesenter, Hjemmetjenestene og Helse og familie ble det gjennomført et arbeid
for å redusere kostnadene med 4 millioner kroner. Disse enhetene hadde i Budsjett 2021 til sammen
171,2 millioner kroner i netto driftskostnader, og 4 millioner kroner tilsvarer 2,3 % av enhetenes netto
drifts-kostnader. Arbeidet resulterte i ulike tiltak som ble innarbeidet i budsjettet og som til sammen ga
kr. 3.940.000 i reduserte årskostnader.
En egen arbeidsgruppe har i 2021 sett på mulige endringer i organiseringen av tjenestetilbud til brukere
med ressurskrevende tjenester. Formålet er å se på mulighet for mer effektiv drift av tjenestetilbud.
Arbeidsgruppa har gjort vurderinger og analyser av ulike tiltak. Det viser seg vanskelig å forutsi
organisering av tjenestetilbud som utløser ressurskrevende tjenester. Vi snakker ikke om en homogen/
ensartet brukergruppe som mottar ressurs-krevende tjenester. Det er til enhver tid viktig for brukere at
det gjøres individuelle tilrettelegginger og tilpasninger. Konklusjonen på arbeidet er at et hvert
tjenestetilbud som etableres og som utløser ressurskrevende tjenester må vurderes med kartlegging av
faglig forsvarlighet, god kvalitet og mest effektive kostnadsnivå.
En egen arbeidsgruppe i hjemmetjenesten har arbeidet med å frigjøre omsorgsboliger slik at de kan
benyttes til utleieboliger. Dette har medført at Oppdal kommune kan leie ut 5 ekstra utleieleiligheter som
tidligere ikke var egnet da de tilhørte bofellesskap med heldøgns tjenester til psykisk
utviklingshemmede.
Arbeidsgruppa gjennomførte følgende tiltak med konsekvens for økonomi i 2021:








Redusert ressursbruk ved matombringing 0,1 årsverk i hjemmetjenesten
Reduksjon i hjemmehjelp 0,8 årsverk i hjemmetjenesten
Reduksjon i fagarbeider 0,8 årsverk i hjemmetjenesten
Opphør av ressurskrevende tjenester for 1 bruker i hjemmetjenesten
Omorganisering av tjenestetilbud til ressurskrevende bruker i hjemmetjenesten
Omorganisering og omgjøring av omsorgsboliger til utleieboliger
Omorganisering av tjenestetilbud i Helse og familie (innsparing omdisponeres til psykolog)

Styringsgruppa oppsummerer følgende fra sitt arbeid i 2021 når det gjelder innsparing:
2021 – innsparing drift
Kr. 940 000
2021 - konsekvensjustering
Kr. 3.000 000
Økte husleieinntekter Tekniske tjenester (anslag)
Kr. 200 000
Videre arbeid:
Det er etablert et eget forvaltningskontor for helse- og omsorgstjenester fra 1.1.2022. Kontoret er
organisert i enheten Plan og forvaltning. Det er overført ressurser til bemanning av forvaltningskontoret
fra Oppdal helsesenter, Hjemmetjenesten, Helse og familie samt Tekniske tjenester.
Oppdal kommune har mottatt skjønnsmidler til gjennomføring av prosjekt Heltidskultur i pleie- og
omsorgssektoren. Prosjektet vil gå over 3 år og ledes av egen prosjektleder. Prosjektet vil ha oppstart i
2022.
Det ble i 2021 redusert antall mellomledere i hjemmetjenesten fra 7 til 5 årsverk gjennom
omorganisering.
Det er gjort en samordning av boveiledertjenesten slik at flere brukere mottar tjenester.
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Kommunedirektøren forutsetter at videre arbeid vil resultere i en kostnadsreduksjon i Oppdal kommunes
budsjett på anslagsvis 1,5 millioner kroner fra og med 2023. I tillegg skal helse- og omsorgsenhetene
dekke inn eventuelle merutgifter til ressurskrevende tjenester opp til kr. 3.000 000 (jfr. innsparingen i
2021 som er en konsekvensjustering). Enhet Helse og familie vil få en økning i tjenestetilbud til en enkelt
bruker som omfattes av ordningen med ressurskrevende tjenester. Merkostnaden vil i 2023 tilsvare kr
990 000 som skal dekkes gjennom helse- og omsorgstjenestene sine rammer.
Etter utredningsarbeid og flere iverksatte tiltak har arbeidsgruppa ikke kommet i mål med gjennomføring
av tiltak som medfører reell innsparing på 1,5 mill. kroner i henhold til forventet innen 2023.
Arbeidsgruppa vil arbeide videre med tilpasning av tjenestenivå i enhetene for å imøtekomme mandatet.

Ressurskrevende tjenester
Oppdal kommune yter i dag ressurskrevende tjenester til 15 innbyggere som faller inn under statens
ordning med refusjon for ressurskrevende tjenester. Tjenestemottakerne er primært mennesker med
psykisk utviklingshemming og noen har utfordringer knyttet til psykiske lidelser og/eller rus. Noen
tjenestemottakere er barn. Av de 15 brukerne som mottar ressurskrevende tjenester har 9 personer
diagnosen psykisk utviklingshemming.
Kommunene får altså et statlig tilskudd som refunderer deler av utgiftene til tjenester til mennesker som
mottar omfattende helse- og omsorgstjenester. For 2021 får kommunene kompensert 80 pst. av egne
netto lønnsutgifter i 2021 til helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på 1 470 000 kroner.
Innslagspunktet for 2023 blir kjent når statsbudsjettet for 2023 blir lagt fram i oktober 2023.
Innslagspunktet har økt mer enn lønns- og prisveksten de siste årene. Tilskuddsordningen gjelder for
tjenestemottakere til og med det året de fyller 67 år. For eldre over 67 år fanges deler av utgiftene opp
gjennom de ordinære kriteriene i kostnads-nøkkelen for kommunene som ligger til grunn for fordelingen
av rammetilskuddet til kommunene.
Vi ser en utvikling av tjenestemottakere med ressurskrevende tjenester som i økende grad benytter seg
av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som tjenesteform. Dette er en tjenesteform der
tjenestemottaker selv er arbeidsleder for sine tjenesteytere. Bruker organiserer og administrerer
tjenestene sine gjennom egne ansatte. Kommunen er ansvarlig for å kunne tilby denne tjenesten og er
kostnadsbærer av tjenestetilbudet. Dette begrenser kommunens handlingsrom for sambruk og
effektivisering.
Vi ser også en annen utfordring knyttet til effektivisering av ressurskrevende tjenester. Dersom brukere
har tjenester som er så omfattende at de grenser opp mot regelverket for ressurskrevende tjenester,
men er samordnet med andre tjenestemottakere som gjør at kommunen ikke når opp til grenseverdien
for å motta statlig tilskudd, vil kostnaden for kommunen kunne bli større ved å rasjonalisere tjenesten.
Dette innebærer at kommunen i vurdering av tjenestetilbud som grenser opp mot ressurskrevende
tjenester må gjøre en grundig helhetsvurdering der kvalitet på tjenesten og individuell faglig vurdering
må veies opp mot alternative kostnader for kommunen.
Det har de siste årene vært et økende behov for omfattende individuell tilrettelegging for unge voksne
med psykiske helseutfordringer, elever i grunnskolen og barn i barnehage med sammensatte behov.
Tiltakene i barnehage og skole har pr i dag ikke falt innunder ordningen for refusjon for ressurskrevende
tjenester, og må i sin helhet dekkes gjennom kommunens frie inntekter.

Barnevernsreformen
Stortinget har vedtatt en barnevernsreform fra 2022, som blant annet gir kommunene økt faglig og
økonomisk ansvar, jf. Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform).
I pressemelding gitt av Barne- og familie-departementet i forbindelse med framleggingen av
statsbudsjettet for 2022 heter det bl.a.:
«I januar 2022 blir barnevernsreforma sett i kraft. Reforma skal styrkje moglegheitene og insentiva
kommunane har til å setje i gang førebyggjande tiltak tidleg, gi meir effektiv bruk av ressursar og gi betre
tilpassa hjelp til barn som treng det. Reforma inneheld både kvalitetstiltak og endringar i ansvarsdelinga
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mellom stat og kommune. Dette vil gi kommunane eit større fagleg og økonomisk ansvar for
barnevernet.
– Målsetjinga er at fleire barn skal få riktig hjelp til riktig tid, og at tenestetilbodet i auka grad skal
tilpassast lokale behov.»
(Hele pressemeldingen finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringensolberg/aktuelt-regjeringen-solberg/bld/nyheter/ 2021/satsingar-for-eit-betre-barnevern/id2873892/)
I følge Statsbudsjett 2022 innebærer det økte økonomiske ansvaret at kommunenes egenandeler for
kjøp fra staten endres slik:





Månedlige egenandeler i institusjon endres fra kr. 76.900 i 2021 til kr. 170.000 i 2022
Månedlige egenandeler i spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem endres fra kr. 36.200 i 2021
til kr. 85.000 i 2022
Månedlige egenandeler i spesialiserte hjelpetiltak endres fra kr. 18.100 i 2021 til kr. 15.000 i 2022
Refusjonsordningen for forsterkning av ordinære kommunale fosterhjem avvikles.

Plassering i beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem som er gjort etter 1. januar 2022 utløser denne
taksten på egenandel (gjelder ikke for institusjonsopphold). Oppdal kommune har barn plassert i
institusjon og spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem.
Utgiftene til egenandeler på institusjon og beredskapshjem for barn og unge som trenger plasseringer
for kortere eller lengre perioder varierer fra år til år. Når disse egenandelene øker såpass mye som det
er lagt opp til, og nye oppgaver knyttet til barnevernreformen overføres fra stat til kommune, utfordrer
det kommunen i langt større grad enn tidligere til å håndtere disse uforutsette utgiftene. Utgiftene er
knyttet til betaling av tiltak for barn og unge, og ikke direkte knyttet til arbeidsoppgaver de ansatte i
barneverntjenesten utfører, det har derfor ingen sammenheng med mindre/mer arbeidsmengde.
Som kompensasjon for økt økonomisk ansvar innen barnevern er Oppdal kommune via
rammetilskuddet i 2022 tilført kr. 856.000. Beløpet skal i prinsippet dekke «tap av refusjoner» og økning
i kommunale egenandeler. Beløpet er tilført budsjettrammen til Helse og familie. Det antas at Oppdal
kommune i 2023 og 2024 får en ytterligere økning i rammetilskuddet som følge av at kompensasjonen
til kommunene for det økte økonomiske ansvaret skal innfases via en overgangsperiode på 2 år. For
2022 vil beløpet på kr. 856.000 gå til dekning av avvikling av refusjonsordningen for forsterkning av
ordinære kommunale fosterhjem, som opprinnelig var budsjettert til kr. 716.000.
Reformen innebærer også at øremerkede midler gitt til finansiering av stillinger innen barnevernet blir
avviklet. De øremerkede midlene er lagt inn i rammetilskuddet og fordelt til kommunene etter en gitt
nøkkel. Oppdal kommune er vertskommune for Rennebu kommune når det gjelder barneverntjenester.
Tjenesten består av 7,9 årsverk. For Oppdal og Rennebu sin felles barneverntjeneste har det
øremerkede tilskuddet vært på ca. 2 millioner kroner. Beløpet har finansiert ca. 2,3 årsverk innen
barneverntjenesten. Omfordelt beløp via rammetilskuddet utgjør ca. 1,3 millioner kroner for Oppdal og
Rennebu kommuner, dvs. en reduksjon på ca. 0,7 millioner kroner i forhold til det øremerkede tilskuddet.
Oppdal sin andel av det reduserte beløpet utgjør ca. 0,5 millioner kroner, mens Rennebu sin andel av
det reduserte beløpet utgjør ca. 0,2 millioner kroner. Dersom barneverntjenesten skal ta ned
bemanningen for å dekke inn reduksjonen på 0,7 millioner kroner, innebærer det en reduksjon på 1,2
årsverk i barneverntjenesten.
Bemanningen i barneverntjenesten i 2022 er videreført på 2021-nivå, der Oppdal kommunes andel av
redusert beløp til finansiering av bemanning i barneverntjenesten, ca. 0,5 millioner kroner, finansieres
ved bruk av 0,1 millioner kroner gitt som frie midler i rammetilskuddet for 2022 til barn og unges psykiske
helse og 0,4 millioner kroner i lønnsmidler fra vakant stilling i Helse og familie (psykolog-stillingen),
alternativt ved bruk av Helse og familie sitt disposisjonsfond. Fra 2023 tilføres Helse og familie kr.
400.000 for å videreføre Oppdal kommunes bemanning i barneverntjenesten.
Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Barne- og familiedepartementet.
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Festetomter
I sak 17/106 til kommunestyret ble det redegjort slik for dagens situasjon:
«Festekontraktene gir for de aller fleste tilfeller ingen mulighet for kommunen til å avslutte
festeforholdene, avtalene er ikke oppsigelige før de går ut i 2076/2079/2090-tallet. Kommunen kan kun
kreve innløsning av 2 festeeiendommer. Kommunens innløsningsmulighet er avhengig av enighet med
den enkelte part. Det er i de fleste festeforhold som har vært forhandlet uenighet mellom partene om
hvilken pris som skal legges til grunn ved innløsning, tilsvarende ved forhandlinger om regulering av
festeavgiften. Kommunen kan få krav med 2 års frist til innløsning fra 13 festeforhold, noe som gir
usikkerhet for kommunens handlingsplan fremover. Ved å opprettholde festeporteføljen gir dette store
vanskeligheter i forhold til et ønske om forutsigbarhet i kommunens økonomi.»
Oppdal kommune har innløst de to festeiendommene der det kan kreves innløsning, jfr. K-sak 21/128
den 18.11.2021. En festeavtale er utgått og avsluttet.
Oppdal kommune sin festeportefølje består nå av 23 festeforhold der kun et fåtall tomter dekker
arealbehov til kommunens lovpålagte kjerneoppgaver. Det er spesielt knyttet økonomisk risiko til
fastsettelse av den fremtidige festeavgiften for 15 av festearealene (definert som festeareal 1-9 og 14,
15, 16, 18, 19 og 20. Festeavgiften for disse 15 festetomtene er pr. dato på ca. 2,8 mill. kr. pr. år. Total
årlig festeutgift pr. dato er ca. 3,1 mil kroner.
Festeavgiftene reguleres hvert 5/10 år, slik at det pr. dato pågår forhandlinger med 1 grunneier om
regulering av festeavgiften, slik at kostnaden må justeres i forhold til ny framforhandlet festeavgift. I
2023 forventes krav om regulering av festeavgiften fra grunneierne nr. 1-9 nevnt ovenfor. Festeavgiften
kan øke betydelig i årene framover, noe som vil bety at det kan bli svært kostbart for Oppdal kommune
å videreføre dagens situasjon med festekontrakter. Ved innløsning av festekontrakter kan framfestere
få tilbud om å kjøpe sine festeeiendommer, noe som kan gi salgsinntekter som kan delfinansiere
innløsning av festeforholdene. Oppdal kommune kan uansett bli nødt til å innfri 13 av festekontraktene
ved innløsing med to års tidsfrist. I et langsiktig perspektiv vil innløsning av festeeiendommer være
økonomisk risikoreduserende for Oppdal kommune.
Oppdal kommunes årlige utgifter til festeavgifter i årene framover er befestet med stor usikkerhet. Det
samme gjelder utgifter som følge av forhandlinger som pågår, jfr. virkningstidspunktet for reforhandlede
festeavgifter. Tekniske tjenester har ikke budsjettdekning for disse utgiftene, heller ikke utgifter som
påløper til advokat og sakkyndig/teknisk bistand i forbindelse med forhandlingene/skjønn/Voldgift.

Ny distriktsindeks
(Kilde: H-2461 B)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har våren 2020 fastsatt ny distriktsindeks. Indeksen gir
en rangering av kommunene etter graden av distriktsutfordringer. Indeksen beregnes slik at
kommunene i indeksen vil få en (teoretisk) verdi mellom 0 og 100. Kommuner med de laveste verdiene
har de største distriktsutfordringene. Kommuner med de høyeste verdiene har de minste
distriktsutfordringene. Distriktsindeksen er dermed et verktøy for å peke ut distriktskommuner og for å
vurdere forskjellen i distriktsutfordringer mellom kommuner.
Den nye distriktsindeksen består av fire indikatorer:
 SSBs sentralitetsindeks (40 pst.)
 Befolkningsvekst siste ti år (40 pst.)
 Sysselsettingsvekst siste ti år (10 pst.)
 Ensidig næringsstruktur, Herfindahlsindeksen for privat sektor (10 pst.)
Den nye distriktsindeksen vil i første omgang kun bli brukt som ett av flere verktøy for å fastsette nye
virkeområder for distriktsrettet investeringsstøtte (regionalstøttekartet) og ordningen med differensiert
arbeidsgiveravgift. Oppdal har fått verdien 52,5 i ny distriktsindeks. I nåværende distriktsindeks har
Oppdal verdien 36. Det går ikke fram av departementets rapport (H-2461 B) hva endring i indeksen
betyr for Oppdal kommune. Fram til utvalget som skal gjennomgå inntektssystemet for kommuner (se
neste avsnitt), vil den gamle distriktsindeksen fra 2017 brukes for å fordele distriktstilskudd Sør-Norge
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og distriktstilskudd Nord-Norge i inntektssystemet for kommunene. Oppdal kommune mottar via
inntektssystemet ca. 9 millioner kroner årlig i distriktsstøtte.

Gjennomgang av inntektssystemet.
I mai 2020 nedsatte regjeringen et inntektssystemutvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av
inntektssystemet for kommunene. Utvalget skal vurdere de ulike elementene i dagens inntektssystem,
og komme med forslag til utforming av inntektssystemet for kommunene. Utvalget skal levere sin
utredning
innen
26.
august
2022.
Utvalgets
mandat
finnes
her:
https://nettsteder.regjeringen.no/inntektssystemutvalget/

Utskifting av bru over Ålma
Kommunestyret fattet i sak 21/131 i møte 17.12.21 (18/2233-42) følgende vedtak:
Kommunestyret godkjenner forslag til forpliktende avtale mellom Trøndelag fylkeskommune og
Oppdal kommune om finansiering og gjennomføring tiltak for ny fylkeskommunal bru over Ålma –
fylkesveg 6518, datert 23.11.2021. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta evt. redaksjonelle
endringer før avtale undertegnes av ordfører.
Årlige kostnader for Oppdal kommune fram t.o.m. 2041 som følge av avtalen, avklares innenfor
kommunens årlige driftsramme i handlingsplan og budsjett.
Avtalen innebærer følgende, jfr. avtalens kapittel 3:
Med den bakgrunn som angitt i pkt. 1 og 2 ovenfor, er partene enige om finansiering og bygging av ny
fylkeskommunal bru over Ålma – fylkesveg 6518, i Oppdal sentrum på de betingelser som fremgår
nedenfor i denne bestemmelse:
3.1 Fylkeskommunen har som utgangspunkt at teoretisk restlevetid for brua er 20 år regnet fra 2022,
dvs. fram t.o.m. 2041. Denne restlevetid for brua er lagt til grunn av partene ved fastsettelsen av
det tilskudd Oppdal kommune skal bidra med iht. pkt. 3.3 og 3.4.
3.2 Trøndelag fylkeskommune som brueier, forplikter seg til å igangsette utskifting av bru med
tilhørende infrastrukturtiltak så raskt som dette er praktisk mulig og forsvarlig, men senest innen
utgangen av planperioden 2024-2027.
3.3 Oppdal kommune skal betale 50 % av de faktiske kostnader eksklusive merverdiavgift knyttet til
bygging av Ålma bru med den begrensning som fremgår under pkt. 3.4.
3.4 Oppdal kommune forplikter seg til å bidra med delfinansiering av brua gjennom slike oppgjør:
a) Oppdal kommune betaler kr 500 000 (2021-kroner) per år i tilskudd til fylkeskommunen. Første
avdrag betales det året arbeidene starter. Avdrag betales årlig frem til Oppdal kommunen har
betalt sin andel, dog uansett ikke lenger enn til og med år 2041.
b) Tilskuddsbeløpet skal indeksreguleres årlig i tråd med den faktiske utviklingen i Statistisk
sentralbyrås offisielle byggekostnadsindeks for veganlegg, delindeks betongbru. Første
regulering skal gjøres i andre tilskuddsår basert på utviklingen i byggekostnadsindeksen året før.
Slik indeksregulering foretas deretter årlig frem til og med brua er ferdigstilt. Ved betaling av årlig
tilskudd etter ferdigstillelse av brua betales samme tilskudd som ved siste indeksregulering så
lenge slike tilskudd skal betales iht. pkt. a).
3.5 Dersom tiltaket krever omregulering av dagens reguleringsplan, skal Oppdal kommune dekke
kostnadene ved omreguleringen.
3.6 Bygging av ny brannstasjon er avklart i Oppdal kommunes budsjett for 2022, og kommunen
igangsetter bygging når denne avtale er undertegnet av begge parter.

45

Handlingsplan 2023-2026
Avtalen innebærer at Oppdal kommune skal betale et tilskudd på kr. 500.000 til fylkeskommunen fra og
med det året fylkeskommunen starter arbeidet med utskifting av brua. Arbeidet skal startes senest innen
utgangen av planperioden 2024-2027. Det er ikke avklart når arbeidet starter opp. Beløpet er derfor ikke
innarbeidet i Oppdal kommunes handlingsplan 2023-2026.

Klima og energi
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.
De overordna målene i klima –og energiplanen er:
1. Oppdal kommune skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.
2. Oppdal kommune skal øke energieffektiviteten og andelen og bruken av ulike fornybare
energikilder.
3. Oppdal kommune skal være et klimarobust og sikkert samfunn i et endre klima.
De fleste av kommunens virksomheter har ansvar for å realisere planens innhold. Arbeidet skal følge
kommunens årshjul gjennom handlingsplan og budsjettbehandling. Konsekvenser innen klima og energi
skal synliggjøres og vurderes i alle relevante saker. 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. 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. Tiltaksdelen til klima og energiplanen inneholder 103
tiltak for hvordan målene skal nås, dette inkluderer også tiltak for hvordan Oppdal skal bli et klimarobust
og sikkert samfunn i et endret klima.
For nye investeringstiltak i handlingsplanen er det så langt det er mulig beregnet effekt for klima og
energi der det finnes tilgjengelige beregningsverktøy. Effekten på klimautslipp (hovedmål 1 i klima og
energiplanen) måles i CO2-ekvivalenter. Tiltak som har effekt på energiforbruk (hovedmål 2 i klima og
energiplanen) måles i kWh. 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.
De direkte utslippene av klimagasser innenfor Oppdal kommunes grenser var i 2020 på ca 68.000 tonn
CO2-ekvivalenter (kilde Miljødirektoratet). For å bli et lavutslipssamfunn i 2050 må vi ned på ca 8.800
tonn CO2-ekvivalenter. I tillegg har Oppdal en netto binding i skog og arealer på 64.000 tonn CO2ekvivalenter. For å bli klimanøytral må disse arealene bevares, og bindingen av tonn CO2 må
opprettholdes eller styrkes.
Det er veitrafikk og jordbruk som er de største kildene til direkte klimautslipp i Oppdal. Det er også store
indirekte klimagassutslipp knyttet til forbruket vårt. Klimafotavtrykket for oppdalingene samlet ligger på
omtrent 92 000 tonn C02 -ekvivalenter årlig (kilde https://www.folketsfotavtrykk.eco/ ). Dette er nær 1,5
ganger mer enn de direkte utslippene i kommunen. Per innbygger utgjør dette 13,5 tonn, noe som er
det samme som en gjennomsnittstrønder. Størst indirekte utslipp (34 %) er knyttet til energi, transport
er nest størst, der oppdalingenes pendling, fritids- og feriereiser inngår. Vår andel av offentlige utslipp,
sammen med utslipp knyttet til forbruk av tjenester og varer og kosthold/mat utgjør resten av de indirekte
klimautslippene. For å nå utslippsmålene må Oppdal kommune arbeide målrettet med utslippskutt både
i egen organisasjon og som samfunnsaktør. Dette krever at det i administrasjonen er noen som jobber
målrettet mot dette, og det er derfor i handlingsplanen for 2023-2026 spilt inn behov for en
klimakoordinator i 50% stilling.

Eiendomsskatt - omtaksering
Oppdal kommune har eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskatteinntektene tilfaller i sin helhet
Oppdal kommune, og inngår i finansieringen av de kommunale tjenestene. Hovedregelen er at
alminnelig taksering av eiendommer skal skje hvert tiende år. I Oppdal ble det gjennomført alminnelig
taksering med virkning fra 2012, dvs. at selve takseringsjobben ble utført i 2011. I 2022 er det 10 år
siden siste alminnelige taksering.
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I sak 20/118 i møte 26.11.20 fattet kommunestyret følgende vedtak: «Gjeldende
eiendomsskattetakstgrunnlag står urørt i tre år ut over lovens hovedregel om omtaksering etter 10 år.
Dette innebærer at kommunestyret har som intensjon at gjeldende skattegrunnlag benyttes – dvs. står
uendret – i årene 2022, 2023 og 2024.»
Regelverket tillater at eiendomsskattetakstgrunnlaget står urørt for det ellevte, tolvte og trettende året
(dvs. 2022-2024) etter siste alminnelige taksering gjennomført i 20212. For det fjortende året, år 2025,
kan ikke takstene fra 2012 etter reglene stå urørt. Kommunestyret har følgende alternativer:



Kommunen har nye takster, dvs. gjennomfører alminnelig omtaksering, enten ved å gjennomføre
egen omtaksering eller ved å bruke skatteetatens formuesgrunnlag.
Kommunen foretar kontormessig oppjustering av takstene fra 2012.

Uavhengig av valgt metode må det foreligge nye takster fra og med 2025, der selve takseringsjobben
må gjennomføres i 2024. Prisen for gjennomføring av de ulike metodene er ulik, der gjennomføring av
egen omtaksering anslås å koste 3 – 6 millioner kroner. Gjennomføring av kontormessig oppjustering
av takstene fra 2012 er anslått å koste ca. 100.000 kroner. Kostnadene ved bruk av skatteetatens
formuesgrunnlag er ikke kjent. Denne metoden vil pr. i dag innebære en kombinasjon av bruk av
skatteetatens formuesgrunnlag og egen omtaksering. Uavhengig av metode vil dagen
eiendomsskattegrunnlag øke, da eiendommene har en generell verdistigning fra 2012 til 2025.
I løpet av vinteren 2023/24 vil kommunestyret få sak om valg av takseringsmetode. Om kommunestyret
velger å fortsette med dagens eiendomsskattesatser (3,65 promille for bolig- og fritidseiendommer og 7
promille for næringseiendommer) i 2025 vil nytt takstgrunnlag innebære høyere
eiendomsskatteinntekter til Oppdal kommune fra og med 2025.
Det er ikke tatt høyde for utgifter til omtaksering i 2024 i denne handlingsplanen. Det er heller ikke
forutsatt høyere eiendomsskatteinntekter fra og med 2025 sammenlignet med 2022.

Ny slambehandlingsløsning Oppdal sentrum
Oppdal kommune har siden oppstarten av renseanlegget i 1995 kompostert avløps-slammet selv i vår
egen komposteringstrommel. Dette er en betydelig mere kostnadseffektiv måte å håndtere slammet på
enn å kjøre slammet til et eksternt slambehandlingsanlegg. Trommelen begynner nå å vise tegn på å
bryte sammen, og Oppdal kommune har ikke lyktes i å finne leverandører av komposttromler. Oppdal
kommune har også konkludert med at det høyst sannsynlig ikke er mulig å reparerer eksisterende
trommel. I den forbindelse er det planlagt å kjøre et forprosjekt i 2022 for å kartlegge muligheter for
videre håndtering av slammet fra Oppdal sentrum renseanlegg.
Om reaktor skulle kolapse før endelig løsning er på plass, så er det igangsatt forberedelser for
reserveløsning, slik at urenset påslipp til Driva unngås. Reserveløsning vil medføre økte kostnader til
håndtering og transport av avvannet slam til godkjent mottak. Det er stor sannsynlighet for at reaktoren
ikke vil fungere lenge nok til at vi får avklart om det må bygges nytt renseanlegg.

Ny renseløsning Oppdal sentrum
Statsforvalteren har sendt ut informasjon om at det vil bli en gjennomgang av anlegg med rensekrav gitt
i eldre driftstillatelser. Mye tyder på at kravene vil bli skjerpet inn i en slik grad at dagens renseanlegg
ikke har mulighet til å overholde kravet, dette har også blitt signalisert av driftsassistansen. Det er uvisst
om det er mulig å bygge om eksisterende anlegg eller om det må bygges et nytt anlegg. Da et nytt
anlegg er antydet en kostnad på mellom 60 og 80 millioner bør man planlegge nøye hvilken løsning
man går for. Om man ender opp med en omfattende ombygging vil dette også koste betydelige summer.
Derfor er det planlagt et forprosjekt i 2023 for å finne ut av hva beste løsning blir. Forprosjektet foreslås
først i 2023, siden det ikke har kommet noe konkret krav enda.
Anlegget har fungert godt lengre enn forventet levetid på et gjennomsnittlig renseanlegg. De siste årene
har derimot belastningen på anlegget blitt så stor at rensekravene akkurat ikke har blitt oppnådd. Gitt
alderen på anlegget må det uansett påkostes betydelige summer for å opprettholde driften slik at vi kan
nå dagens rensekrav. I og med at det er uavklart om det kommer vesentlig skjerpede rensekrav er det
ikke ønskelig å investere større beløp før man har planlagt nøye hvilken løsning som skal velges.

47

Handlingsplan 2023-2026
Legetjenesten
En samlet legegruppe i Oppdal uttrykker bekymring for økende arbeidsbelastning på legene over tid og
forsvarlighet for både legevakt og fastlegetjeneste. Som følge av kommunal legevaktordning er
arbeidsbelastningen på legene i Oppdal antatt høyere enn for de fleste andre kommuner i landet.
Oppdal er en turistkommune og et knutepunkt med mye gjennomgangstrafikk. Det er også langt til
sykehus. Dette medfører at legene må håndtere langt flere pasienter enn de fastboende, spesielt på
legevakt. I tillegg er stadig flere oppgaver pålagt fastlegene, blant annet som følge av
Samhandlingsreformen. Mange kommuner sliter nå med å rekruttere og beholde fastleger, også i de
store byene. Det er iverksatt utredning av alternativ driftsmodell for legevakttjenesten og
fastlegeordningen. Utredningen er ferdig 1. august 2022. Høsten 2022 vil kommunedirektøren legge
fram sak til politisk behandling.

Strategi for verdibevarende vedlikehold av kommunale bygninger
Forslag til Strategi for verdibevarende vedlikehold legges frem for kommunestyret 5. mai 2022.
Strategien legger opp til verdibevarende vedlikehold slik at bygninger og bygningsdeler oppnår lengre
levetid fremfor tidligere utskiftinger. Strategien legger videre opp til bruk av standardiserte begreper
benyttet i livssyklus-tenkningen for bygninger.
Hvert år i forbindelse med handlingsprogramarbeidet skal det legges frem en samlet oversikt over
utskiftings-/utbedringsbehov for kommunens bygninger.
Strategiens målsetninger er forsøkt balansert med enhetens eksisterende kompetanse/kapasitet, men
det er grunn til mene at enheten må forsterkes både økonomisk og kompetanse-messig, etterhvert. Det
vil bli utarbeidet egen fagplan som synliggjøre enhetens metoder for å nå strategiens målsetninger.
I driftsbudsjettet budsjetteres det med kostnader til løpende drift og vedlikehold av bygg. Drifts- og
vedlikeholdskostnader er definert som forebyggende planlagte tiltak for at bygdningsdelens funksjon
skal opprettholdes innenfor antatt levetid.
Oppdal kommunes samlet bygningsareal for boliger, skole, barnehager, sykehjem, bygninger for
omsorg, idrettshall og andre bygg utgjør tilsammen 49.469 m2 - (formålsbygg og andre bygg 36140 m2,
boliger 13.318 m2). Året 2021 brukte kommunen kr. 91,-/m2 til vedlikehold av bygningene i snitt (Kostra).
NKF – Norsk kommunalteknisk forening mener at byggeier bør bruke mellom kr. 150-200,- /m2 til vanlig
driftsvedlikehold for å kunne opprettholde tilstanden på et bygg.
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Driftstiltak
Driftstiltak som er innarbeidet i handlingsplanen
Tiltakene nedenfor er innarbeidet i handlingsplan for 2023–2026 som følge av
 endringer i driftsforhold for gitte tjenester (merket med «konsekvensjustering»), endringen kan skyldes
forhold meldt inn fra enhetslederne eller endringer som følge av politiske vedtak,
 at tiltaket var med i gjeldende handlingsplan (merket med «HP 22-25»),
 at det er et nytt tiltak (merket med «nytt»)
I neste kapittel er det i tabellform gitt en samlet oversikt over driftstiltakene som er innarbeidet i
handlingsplanen.
Stab/støtte: HP 22-25 - Ordning av arkivsaker - IKA Trøndelag
I forbindelse med Arkivverkets tilsynsrapport fikk Oppdal kommune pålegg om bl.a. ordning og listeføring av
bortsatte arkiver, dvs. papirarkiver som ikke er i administrativ bruk, og ikke får nytt tilfang, jfr. Riksarkivarens
forskrift, kap.6. Ordning og listeføring er en forutsetning for å ha tilfredsstillende kontroll og for å kunne gjøre
de tilgjengelige for ansatte og publikum.
Dette er et omfattende og tidkrevende arbeid, som vi ikke har ressurser til å kunne utføre selv i det
daglige. Med bistand fra IKA Trøndelag har vi fått kartlagt omfanget av materialet. IKA Trøndelag ordner
materialet for en kostnad på kr 881 778,- som utgjør 130 hyllemeter arkiv eldre enn 25 år. Oppstart i 2023.
Antatt kostnad: kr. 882.000.
Tiltaket ble første gang innarbeidet i handlingsplanen 2020-2023.
Stab/støtte: HP 22-25 – Nytt sak-/arkivsystem – økte lisenskostnader
Arbeidet med å anskaffe nytt sak-/arkivsystem er forutsatt sluttført i 2022. Netto økning i årlige lisens/driftskostnader til systemet er beregnet til kr. 226.000 fra og med 2023.
Stab/støtte: Konsekvensjustering – avvikling av støtte til bredbåndsutbygging
Oppdal kommune har i flere år bidratt til bredbåndsutbygging i offentlig regi. Tilskuddet har vært finansiert via
infrastrukturfondet. Forutsatt at skifernæringen i Drivdalen blir tilknyttet fiber i 2022, anses arbeidet som
sluttført. Beløpet tas ut av budsjettet fra og med 2023.
Stab/støtte: Konsekvensjustering – Lån gitt til Vognill Utvikling AS ferdig nedbetalt
Kommunestyret vedtok i sak 14/89 i møte 5.11.14 å gi Vognill Utvikling AS 2 mill. kr. i lån til å etablere
boligtomter i Vognill boligområde. Lånet ble finansiert ved bruk av infrastrukturfondet. I hht avtale skal lånet
være nedbetalt 31.12.24, noe som gir reduksjon i inntekter og i tilsvarende reduksjon i budsjettert avsetning til
infrastrukturfond.
Stab/støtte: Konsekvensjustering – Barnekoordinator, helårsvirkning
Som en del av Likeverdsreformen er det innført en lovfestet rett til barnekoordinator, med ikrafttredelse 1.8.22.
Ordningen er beregnet å koste 180 mill. kr. på årsbasis, hvorav 100 mill. kr. er lagt inn i statsbudsjettet for
2022 i rammetilskuddet til kommunene. Oppdal kommune mottok kr. 142.000. Helårsvirkning fra og med 2023
tilsier ytterligere kr. 114.000 til formålet.
Stab/støtte: Konsekvensjustering – reduserte inntekter som følge av at oppfølging av lærlinger (1 stk)
flyttes til Opplæringskontoret
I sak 22/18 i kommunestyrets møte 17.3.22 ble det bl.a. fattet følgende vedtak:
"Oppdal kommune ønsker å styrke OKOR og innen utgangen av 2022 skal OKOR ha ansvar for all oppfølging
av lærlinger i kommunen. Oppdal kommune skal øke antall lærlinger fra høsten 2023. Vi ber
kommunedirektøren om at økningen legges inn i handlingsplanen og i budsjettprosessen."
Å flytte oppfølgingen av læringer til OKOR betyr at deler av lærlingetilskuddet tilfaller OKOR, noe som betyr
lavere lærlingetilskudd til Oppdal kommune.
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Helse- og oppvekstforvaltning: Konsekvensjustering – økt tilskudd til private barnehager
I sak 22/17 vedtok kommunestyret bl.a. å øke bevilgningen til de kommunale barnehagene fra 1.4.22 for å
legge til rette for at fagarbeider er tilstede i barnegruppen i pedagogenes planleggingstid. Økt tilskudd til
kommunale barnehager fører til økt tilskudd til de private barnehagene 2 år etter styrkingen av rammene til de
kommunale barnehagene. Økningen i tilskuddet er beregnet til kr. 459.000 i 2024 og kr. 611.000
(helårsvirkning) fra og med 2025.
Helse- og oppvekstforvaltning: Konsekvensjustering – kompensasjon for pedagogenes
planleggingstid tilføres den enkelte barnehage
I regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett for 2022 fikk Oppdal kommune kr. 123.000 for å legge til rette
for flere pedagoger i barnehagene. Beløpet ble (midlertidig) lagt til helse- og oppvekstforvaltning, men er i
kommunestyrets sak 22/17 fordelt ut til barnehagene.
Helse- og oppvekstforvaltning: Konsekvensjustering – kompensasjon til private barnehager for
redusert max-pris.
I Statsbudsjettet 2022 ble det vedtatt at max-prisen i barnehagen skal reduseres fra 1.8.22. I kommunestyrets
sak 22/17 er det anslått hva det betyr i inntektssvikt for både de kommunale og private barnehagene.
Kommunene er kompensert for inntektssvikten via rammetilskuddet, og det forutsettes at helårsvirkningen av
lavere max-pris kompenseres via rammetilskuddet for 2023. Barnehagene kompenseres for inntektssvikten
ved at budsjettrammene økes tilsvarende den kompensasjonen kommunen får via rammetilskuddet.
Helse- og oppvekstforvaltning: Konsekvensjustering – lavere tilskudd til private barnehager som følge
av redusert pensjonspåslag
I Statsbudsjettet 2022 ble det vedtatt å nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager fra 1.1.22. Det
betyr lavere tilskudd fra Oppdal kommune til private barnehager. Oppdal kommune er trukket i
rammetilskuddet for endringen. Se nærmere omtale i kommunestyrets sak 22/17.
Helse- og oppvekstforvaltning: Konsekvensjustering – Uttrekk av bevilgning til ekstra naturfagtime
I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt at timetallet på ungdomstrinnet ikke utvides med en ekstra
naturfagtime. Oppdal kommune er trukket i rammetilskuddet som følge av det vedtaket. Se nærmere omtale i
kommunestyrets sak 22/17.
Helse- og oppvekstforvaltning: Nytt - Innføring av helseplattformen.
Helseplattformen er en regional løsning på det nasjonale målbildet "En innbygger - en journal". Oppdal
kommune har i K-sak 21/79 vedtatt å tilslutte seg Helseplattformen. Oppdal ønsker å ta i bruk den nye
journalløsningen i februar 2024. Vi vil da være den 4. puljen kommuner som tar Helseplattformen i bruk. Det
skal forut for "go live" gjennomføres et forprosjekt. Det er etablert en prosjektgruppe som arbeider med
forberedende aktiviteter. Det skal tilsettes en lokal innføringsleder som skal lede og koordinere gjennomføring
av forprosjektets aktiviteter som: datavask, integrasjon, opplæring, gevinstarbeid, kommunikasjonsplan,
innkjøp av sluttbrukerutstyr m.m. Prosjektgruppa utarbeider et styringsdokument for innføringsarbeidet som
skal legge grunnlag for prosjektet. Styringsdokumentet vil bli lagt frem for politisk behandling.
Kostnadene i prosjektet er basert på en kostnadsmodell utarbeidet av Helseplattformen. Tilbakemelding fra
Trondheim kommune er at modellen ser ut til å være realistisk. Det vil for Oppdal kommune kun være stipulerte
kostnader til innføringen hva gjelder drift. Dette med bakgrunn i at vi har begrenset kunnskap om kommunens
endelige behov for innkjøp av sluttbrukerutstyr. Det er ikke lagt inn kostnader til løpende drift da dette forventes
å dekkes innen gjeldende drift.
Kostnadsoverslag:
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Tjenestekostnader fra Helseplattformen AS
Usikkerhetsavsetning
Lokale kostnader:
AKSJEKJØP
OPPLÆRING
SUPERBRUKERE
ORGANISASJONSUTVIKLING
INTEGRASJON
DATAMIGRERING
INVESTERING I SLUTTBRUKERUTSTYR
OG/ELLER INFRASTRUKTUR
TEKNISKE FORBEREDELSER
PROSJEKTLEDELSE OG STØTTE
INNTEKTSTAP
KOSTNAD KNYTTET TIL DOBBEL DRIFT AV
SYSTEMER
BORTFALLSKOSTANDER
ØVRIGE KOSTNADER
Forventet tillegg lokale kostnader
Usikkerhetsavsetning
Sum eksklusiv mva.
MVA
Sum inkl. mva.

Investeringskostnader
2023
2024
13 530 000
947 000

Engangs driftskostnader
2023
2024

39 000
1 377 000
437 000
1 047 000

349 000

0
23 000
481 000
0
349 000

87 000
183 000
1 470 000
0

0
133 000
132 000
1 594 000
192 000
1 786 000

9 000
9 000
14 582 000
3 646 000
18 228 000

408 000
404 000
4 889 000

35 000
35 000
419 000

Helse- og oppvekstforvaltning: Nytt – LIS1-lege
Legene melder behov for å tilsette en LIS1- lege i tillegg til den vi har pr i dag. Formålet er å kunne dekke opp
behov for legevakttjenesten samt dempe trykket på fastlegenes arbeidspress. Det er meldt bekymring fra
legene og dagens situasjon der det er stort arbeidspress på fastlegene.
Politisk styring og kontroll: HP 22-25 – Kommune- og stortingsvalg
I 2023 er det kommunevalg, som anslås å koste kr. 500.000 å gjennomføre. I 2025 er det budsjettert med kr.
300.000 til gjennomføring av Stortingsvalget.
Plan og forvaltning: Konsekvensjustering – Uttrekk av kostnader til digitalisering av gårdsarkivet
Arbeidet med digitalisering av gårdsarkivet skal etter planen sluttføres i 2022. Arbeidet har vært finansiert ved
bruk av Plan og forvaltning sitt disposisjonsfond. Bevilgningene trekkes ut fra 2023.
Plan og forvaltning: Konsekvensjustering - TrønderAlpin - økonomisk støtte kr. 200.000 pr. år 20222025
For 2018-2021 var det gitt kr. 200.000 i støtte til TrønderAlpin. I handlingsplan 2022-2025 er støtten på kr.
200.000 videreført for årene 2022-2025. Støtten forutsettes oppført fra 1.1.2026.
Plan og forvaltning: Konsekvensjustering - Engangstilskudd til Oppdal idrettslag (OIL) til nytt klubbhus
I kommunestyresak 21/74 ble det bevilget et tilskudd på kr. 700.000 til OIL til nytt klubbhus. I kommunestyresak
21/112 ble det bevilget ytterligere kr. 200.000 til samme formål. Tilskuddet var et engangstilskudd gitt i 2022
og trekkes derfor ut av enhetens budsjettrammer fra og med 2023. Tilskuddene var finansiert ved bruk av
infrastrukturfondet.
Plan og forvaltning: Konsekvensjustering - Engangstilskudd til Oppdal sykkelarena
I kommunestyresak 21/93 ble det bevilget et tilskudd på kr. 700.000 til Oppdal sykkelarena fase 2. Tilskuddet
var et engangstilskudd gitt i 2022 og trekkes derfor ut av enhetens budsjettrammer fra og med 2023. Tilskuddet
var finansiert ved bruk av næringsfondet.
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Plan og forvaltning: Konsekvensjustering – Engangstilskudd til utarbeidelse av detaljreguleringsplan
ny fotballhall
I punkt 14 i kommunestyrets budsjettvedtak for 2022 ble det bevilget et engangstilskudd på kr. 300.000 eks
mva. til utarbeidelse av detaljreguleringsplan for fotballhall på området «nye grusbane». Bevilgningen trekkes
ut fra og med 2023.
Plan og forvaltning: Konsekvensjustering – Engangstilskudd til Oppdal idrettslag (OIL) til bygging av
fotballhall
Kommunestyret vedtok i Budsjett 2020 å bevilge 5,5 mill. kr. i engangstilskudd til OIL til bygging av fotballhall.
Ved behandlingen av Budsjett 2022 vedtok kommunestyret, under gitte forutsetninger, å bevilge ytterligere 1,5
mill. kr. i engangstilskudd til OIL til bygging av fotballhall. Før beløpet på 7 mill. kr. kommer til utbetaling må
det gjennomføres en kommunal saksbehandling knyttet til OIL sin søknad om kommunal lånegaranti og
søknad om forskuttering av tippemidler. Beløpet er budsjettert utbetalt fra Oppdal kommune til OIL i 2023, men
saksbehandlingsprosessen og utarbeidelse av detaljreguleringsplan kan forskyve utbetalingsåret.
Plan og forvaltning: Konsekvensjustering – kostnader til reguleringsplan skiløyper
Bevilgningen på kr. 300.000 var gitt i sak 21/80 i kommunestyret og innarbeidet i Budsjett 2022. Beløpet tas
ut fra og med 2023.
Plan og forvaltning: Konsekvensjustering – presisering av regelverk for selvkost – ikke selvkost
I september 2021 ble det gitt ut en ny veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker av
KMD. I denne veileder kommer nye presiseringer av hvilke kostander som kan henføres til selvkost, og
hvilke kostander som må dekkes av kommunen selv. Nytt i denne veilederen er at den ansattes bruk av tid til
veiledning etter forvaltningsloven § 11, samt klagebehandling av saker ikke kan henføres til selvkost. Oppdal
kommune har tidligere registrert tidsforbruk til dette som en del av selvkostkostnadene. Det er nå foretatt nye
beregninger hvor dette er tatt ut av selvkost, og henført til ikke selvkost. Beløpet er beregnet til kr. 768.000.
For å få handlingsplanen i balanse i forhold til vedtatte finansielle måltall er enheten kun kompensert for 75%
av beløpet, dvs. kr. 576.000.
Plan og forvaltning: Konsekvensjustering – Delfinansering av områdekoordinator for vannområdet
Orkla
Kommunestyret vedtok i sak 21/130 den 17.12.21 at Oppdal kommune skal bidra til finansiering av
områdekoordinator for Orkla vannområde. Kommunen har således forpliktet seg til å bidra med kroner 35 000
årlig til og med 2026.
Plan og forvaltning: Nytt – Tilskudd til BUA
I punkt 13 i kommunestyrets budsjettvedtak for 2022 ble det vedtatt å støtte BUA Oppdal med kr. 100.000 i
2022. Videre vedtok kommunestyret at årlig støtte søkes innarbeidet i handlingsprogrammet 2023-2026.
Beløpet er nå innarbeidet som et fast årlig tilskudd til BUA til og med 2026, gitt over Plan og forvaltning sitt
budsjett.
Plan og forvaltning: Nytt – Revidering av kommuneplanens arealdel
I vedtatt planstrategi for Oppdal kommune (kommunestyresak 20/42) skal kommuneplanens arealdel rulleres
i 2023. I 2023 er det budsjettert med 1,7 mill. kr. til arbeidet. Det vil bli innleid kompetanse fra Plankontoret i
arbeidet med rulleringen av planen.
Plan og forvaltning: Nytt – Økte driftsutgifter til friluftsområder
Drift og vedlikehold av de statlig sikrede friluftsområdene er viktig for å gi allmenheten muligheten til å oppleve
godt tilrettelagte rekreasjonsområder. De siste årene observeres økt bruk av friluftsområdene. På
kommunebarometeret blir kommunen også målt på hvor mye kommunen bruker på drift av
rekreasjonsområder, og her kommer kommunen dårlig ut.
For Rauøra har det vist seg et økende besøk av folk som telter i området. Dette medfører behov for økt tilsyn
og drift av området, og renhold av toalettene.
Kullsjøen friluftsområde har i en del år hatt et for lavt nivå på tilsyn og vedlikehold, og dermed er bl.a.
grøntområder og gamle stier og turveger tilgrodd. For å holde området velstelt kreves det intensivering av
skjøtsel. Dagens driftsbudsjett dekker tilsyn av området mht. søppel etter avtale med Miljøpatruljen til Vekst
Oppdal, og renovasjonsordning og renhold av toalettene.
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I 2020 fikk kommunen to nye statlig sikrede friluftsområder; Kåsen og Ålma/sentralskoleanlegget. I Kåsen skal
det etableres parkeringsplass som krever lite vedlikehold. Ålma friområde er derimot et større område sentralt
ved skolene og idrettsanleggene med mye besøk.
Samlet sett er det behov for å øke utgiften på drift av friluftsområder med kr 60 000. Dette begrunnes i flere
statlig sikrede friluftsområder og økt bruk av områdene. Dette gir økt behov for tilsyn og drift. Iverksetting fra
2023. Følgende ønskes gjennomført innenfor rammen:
•
Brøyting av gangveg gjennom Kullsjøen. Kroner 10 000,•
Årlig skjøtsel og rydding av eksisterende turstier. Kroner 10 000,•
Et nytt søppelpunkt med tømmeabonnement. Kroner 12 000,-.
•
Rydding av avfall Rauøra. Kroner 10 000,•
Vedlikehold vei Rauøra (salting og høvling) Kroner 18 000,Oppdal helsesenter (OHS) : Nytt – Midlertidig merkantil stilling 50%.
Enheten arbeider med tilpasning av tjenestenivået innen helse og omsorg. Konkret arbeid i 2022 og 2023 er
effektivisering ved etablering av helse- og velferdskontor (HVK), etablering av rehabiliteringsavdeling,
etablere heltidskultur og å utrede mulighet for samordning av ytterligere funksjoner innen helseenhetene.
Enheten ser i tillegg betydelig økning i arbeidsmengde for ledere som forplanter seg til merkantil ressurs,
herunder ansettelser (61 av 134 kommunale ansettelsessaker i 2021 tilhørte OHS), fakturabehandling (antall
fakturalinjer har fra 2016 økt med 84% fra 944 til 1.738), ansvar for prosjekt velferdsteknologi og betydelig
arbeid i forbindelse med pandemi. Enheten har overført 0,7 merkantil ressurs til HVK, men utfører på tross
av det selv fortsatt omfattende oppgaver, tilsvarende minst 0,5 årsverk, som HVK skal utføre på sikt.
Arbeidsmengden for ledere og merkantil stilling er høy.
Effekter av tilpasning av tjenestenivået og effektivisering, særlig heltidskulturprosjekt, forventes samlet sett å
ha effekt i løpet av 2 år.
Utfordringen er drøftet med administrasjon, og det skisseres følgende forslag til løsning:
2022: 0,5 årsverk merkantil tilføres enheten. Finansieres ved bruk av ubrukte midler heltidskulturprosjekt
(forsinket oppstart av prosjektet).
Enheten søker i Handlingsplan 2023-2026 om prosjektmidler 0,5 årsverk merkantil ressurs for 2023.
Hjemmetjenester: HP 22-25 - Velferdsteknologi: Økte lisens-/driftskostnader.
I handlingsplanen for 2019-2022 ble det vedtatt å investere i velferdsteknologi. Investeringene startet i 2021
og har også pågått i 2022. For 2023 gjenstår ett investeringstiltak, jfr. omtalt under investeringsbudsjettet,
prosjekt 3711. Investeringen i 2023 gir kr. 40.000 i økte årlige lisens-/driftskostnader.
Gevinstrealisering ved innføring av velferdsteknologi:
«Utredning av velferdsteknologi i Oppdal kommune» vedtatt i 2017 ligger til grunn for forslagene til
investerings- og driftstiltak knyttet til velferdsteknologi. Utredningsdokumentet beskriver at velferdsteknologien
skal være med på å effektivisere tjenestene slik at helse- og omsorgspersonell skal kunne utrette flere
oppgaver. På den andre siden skal teknologien bidra til økt livskvalitet for blant annet eldre og kronisk syke,
ved at den skal gi ekstra trygghet og sikkerhet, og dermed gjøre at eldre og syke kan bo hjemme selv om de
får funksjonsnedsettelser.
Det er vanskelig å tallfeste i hvor stor grad man kan effektivisere tjenestekostnader med velferdsteknologi,
men det vil være potensiale for økt ressursutnyttelse.
Hjemmetjenester: HP 22-25 - Reduksjon av kostnader innen pleie og omsorg som følge av ulike tiltak
(Gjelder enhetene Hjemmetjenesten, Oppdal helsesenter og Helse og familie, men er budsjett-teknisk
tatt inn under Hjemmetjenesten):
I forbindelse med arbeid med handlingsplanen for 2021 – 2024 opprettet kommunedirektøren en
styringsgruppe som fikk i oppdrag å redegjøre for konkrete tiltak som skal bidra til å tilpasse tjenestenivået
innen helse- og omsorgs-tjenestene. Kommunedirektøren forutsetter at gruppens videre arbeid vil resultere i
en kostnadsreduksjon i Oppdal kommunes budsjett på anslagsvis 1,5 millioner kroner fra og med 2023. I tillegg
skal helse- og omsorgsenhetene dekke inn eventuelle merutgifter til ressurskrevende tjenester opp til kr. 3.000
000 (jfr. innsparingen i 2021 som er en konsekvensjustering). Enhet Helse og familie vil få en økning i
tjenestetilbud til en enkelt bruker som omfattes av ordningen med ressurskrevende tjenester. Merkostnaden
vil i 2023 tilsvare kr 990 000 som skal dekkes gjennom helse- og omsorgstjenestene sine rammer.
Etter utredningsarbeid og flere iverksatte tiltak har arbeidsgruppa ikke kommet i mål med gjennomføring av
tiltak som medfører reell innsparing på 1,5 mill. kroner i henhold til forventet innen 2023. Arbeidsgruppa vil
arbeide videre med tilpasning av tjenestenivå i enhetene for å imøtekomme mandatet.
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Se nærmere omtale i Handlingsplan 2022-2025 og under kapitlet Særlige forhold av betydning i
handlingsplanperioden i denne handlingsplanen.
Hjemmetjenester: Konsekvensjustering – redusert innslagspunkt ressurskrevende tjenester
I regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett for 2022 ble innslagspunktet for statlig refusjon knyttet til
ressurskrevendetjenester foreslått økt til 1.520.000 kroner, noe som representerte en økning på kr. 50.000 ut
over det som følger av anslått lønnsvekst for 2021 (se nærmere omtale på side 15 i dokumentet Budsjett
2022 for Oppdal kommune).
I regjeringen Støre sitt vedtatte statsbudsjett for 2022 er innslagspunktet justert i samsvar med anslått
lønnsvekst, noe som innebærer et innslagspunkt på kr. 1.470.000.
Det er to enheter i Oppdal kommune som yter tjenester som faller inn under ordningen med ressurskrevende
tjenester: Hjemmetjenesten og Helse/familie. I budsjettet for 2022, som var utarbeidet på bakgrunn av
regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett, er disse enhetene kompensert for at innslagspunktet ville
øke mer enn lønnsveksten. Kompensasjonen var på henholdsvis kr. 492.000 og kr. 41.000 (se tabellen på
sidene 56 og 60 i dokumentet Budsjett 2022 for Oppdal kommune). Kompensasjonen trekkes ut av
rammene for 2023 ettersom innslagspunktet er justert ned.
Hjemmetjenester: Konsekvensjustering – Nytt behov for døgn-avlastning en helg pr. måned
Innvilget søknad om behov for døgnavlasting på helg for bruker. Bruker vil etter hvert ha behov for heldøgns
tjenester i bolig. Utgiftene er beregnet til kr. 240.000 pr. år. For å få handlingsplanen i balanse i forhold til
vedtatte finansielle måltall er enheten kun kompensert for 75% av beløpet, dvs. kr. 180.000.
Hjemmetjenester: Konsekvensjustering – Økning i timer til brukerstyrt personlig assistent
Bruker med innvilget vedtak på 50 timer pr. uke med Brukerstyrt Personlig Assistent har fått innvilget en øking
på 30 timer pr uke med bakgrunn i sin helsetilstand. Til sammen 80 timer pr uke. Ny kostnad for øking av
timeantallet er kr 557 000 . Eksisterende vedtak har en kostnad på kr 928 000. Vedtaket vil få en sluttsum
på kr 1 485 000. Pr 2021 er innslagspunktet for ressurskrevende tjenester kr 1 470 000, så det blir ingen
refusjon å få da sluttsum og innslagspunkt er ca. lik.
For å få handlingsplanen i balanse i forhold til vedtatte finansielle måltall er enheten kun kompensert for 75%
av beregnet merutgift, dvs. kr. 418.000 (75% av kr. 557.000).
Aune skole, Drivdalen oppvekstsenter, Midtbygda oppvekstsenter, Oppdal ungdomsskole:
Konsekvensjustering - Endring i ramme som følge av endring i elevtall og ny årsverkskostnad:
Skolenes budsjettrammer blir beregnet etter en egen ressursmodell, hvor bevilgningene endres i takt med
endring i elevtall og andre faktorer som avgjør ressursbehovet.
Antatt utvikling i elevtall:
HandlingsSkoleår planår
2021/22
2022
2022/23
2023
2023/24
2024
2024/25
2025
2025/26
2026

Ungdomsskolen
220
238
243
268
250

Aune
424
426
407
396
386

Midtbygd
a
102
105
110
113
113

Drivdale
n
46
52
44
43
36

Totalt
792
821
804
820
785

Tabellen viser at elevtallet i skoleåret 2022/23 er grunnlaget for beregning av skolenes rammer i budsjettåret
2023. Elevtallet i 2022/23 er beregnet til 821 elever, noe som er 29 flere enn i skoleåret 2021/22. For skoleåret
2025/26 er elevtallet beregnet til 785 elever. Dette elevtallet legges til grunn for budsjettåret 2026.
Tabellen viser også at elevtallet i Ungdomsskolen og ved Midtbygda oppvekstsenter er på vei opp, mens
elevtallet ved Aune barneskole og Drivdalen oppvekstsenter er på tur ned.
Ungdomsskolen får elevtallsoppgang fra 2023, etter å ha hatt elevtallsnedgang de siste årene. For å delvis
kompensere for nedgang i budsjettrammene som følge av nedgang i elevtall og endring av gruppestørrelsen
har skolen de siste to årene budsjettert med ca. 2 millioner kroner i bruk av eget disposisjonsfond. Når
budsjettrammene øker fra 2023 er det forutsatt at budsjettert bruk av enhetens disposisjonsfond reduseres
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tilsvarende. Dette innebærer at skolen må løse undervisningen av flere elever med den samme
budsjettrammen som i dag.
Det er forutsatt at skoler med elevtallnedgang reduserer driftsutgiftene sine, utgifter som i hovedsak er
lønnsutgifter. Reduserte lønnsutgifter betyr færre årsverk.
Alle grunnskolene har i denne handlingsplanprosessen meldt inn et konsekvensjusterings-tiltak vedr.
spesialundervisning med følgende begrunnelse (sammenfattet tekst fra de 4 skolene):
Skolemodellen er grunnlaget for tildeling av midler til skolene, der størrelsen på midlene beregnes ut fra antall
elever. Midler til spesialundervisning er en del av modellen. Skolene bruker mer på spesialundervisning enn
det som beregnes via skolemodellen. Dette skyldes større vedtak der det er behov for flere timer pr. elev. Vi
ser at det er flere elever som har behov for et individuelt opplegg nå enn tidligere. Dette betyr at utgiftene til
spesialundervisning øker, selv om antall elever som har behov for spesialundervisning ikke øker. Skolene må
bruke av midler som er tiltenkt ordinær undervisning for å kunne gi lovpålagt opplæring til elever som har rett
på det.
I skolemodellen ligger en sum beregnet til spesialundervisning basert på historiske tall fra 2013. Andel elever
med spesialundervisning i Oppdal er relativt stabilt og på nivå med landsgjennomsnittet. I de senere år har
en sett at omfanget av timer og behovet for individuelt tilrettelagt spesialundervisning har økt. Skolene har
meldt inn kostnaden til spesialundervisning, som går utover potten avsatt til spesialundervisning, som
konsekvensjustering. Skolene har meldt at differanse mellom faktiske utgifter til spesialundervisning og
beregnede utgifter til spesialundervisning i skolemodellen er på kr. 2.332.000. For å få handlingsplanen i
balanse i forhold til vedtatte finansielle måltall er skolene via skolemodellen kun kompensert for 25% av
beløpet, dvs. kr. 584.000:

Aune barneskole
Drivdalen oppvekstsenter
Midtbygda oppvekstsenter
Oppdal ungdomsskole
Sum

Innmeldt behov for økte
midler til
spesialundervisning
(Beløp i kr.)
1.400.000
150.000
500.000
282.000
2.332.000

Kompensert beløp
(Beløp i kr.)
350.000
38.000
125.000
71.000
584.000

Manglende
kompensasjon
(Beløp i kr.)
1.050.000
112.000
375.000
211.000
1.748.000

Konsekvensen av at skolene kun kompenseres 25% er at for å oppfylle elevers rett til spesialundervisning må
skolene omdisponere midler som i ressursfordelingsmodellen er beregnet til ordinær undervisning, læremidler
og skole -og elevledelse.
Aune barneskole har også meldt inn kr. 600.000 som konsekvensjustering som følge av at det innen
elevgruppen er store helserelaterte hjelpebehov, både i skole og SFO. Behovet er av en slik art at skolen er
helt avhengig av ekstraressurser for å kunne håndtere situasjonen. Beløpet er tilført skolen via skolemodellen.
I vedtatt statsbudsjett 2022 ble det innført gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger (12 timer pr. uke) fra
høsten 2022. Kommunene ble via rammetilskuddet kompensert for tapt foreldrebetaling. Tiltaket får
helårsvirkning i 2023. Barneskolenes rammer er etter beregninger ut fra faktisk antall elever ved SFO
kompensert for dette via skolemodellen. Se også omtale i kommunestyresak 22/17.
I vedtatt statsbudsjett for 2022 ble det innført et tilskudd på kr. 500.000 pr. kommunale grunnskole. Oppdal
har fire grunnskoler og fikk dermed 2 millioner kroner. Ordningen med tilskudd pr. grunnskole skal imidlertid
finansieres innenfor statens økonomiske ramme til kommunene, noe som gjør at Oppdal kommune ut fra
innbyggertall blir trukket kr. 1.613.000 i rammetilskuddet. Netto tilskudd til Oppdal kommune ble dermed kr.
387.000. Beløpet er tilført skolene via skolemodellen. Se også omtale i kommunestyresak 22/17.
Barnehagene ved Drivdalen oppvekstsenter og Midtbygda oppvekstsenter, Høgmo og Pikhaugen
barnehager: Konsekvensjustering – redusert max-pris i barnehagene
I Statsbudsjettet 2022 ble det vedtatt at max-prisen i barnehagen skal reduseres fra 1.8.22. I kommunestyrets
sak 22/17 er det anslått hva det betyr i inntektssvikt for både de kommunale og private barnehagene.
Kommunene er kompensert for inntektssvikten via rammetilskuddet, og det forutsettes at helårsvirkningen av
56

Handlingsplan 2023-2026
lavere max-pris kompenseres via rammetilskuddet for 2023. Barnehagene kompenseres for inntektssvikten
ved at budsjettrammene økes tilsvarende den kompensasjonen kommunen får via rammetilskuddet.
Barnehagene ved Drivdalen oppvekstsenter og Midtbygda oppvekstsenter, Høgmo og Pikhaugen
barnehager: Konsekvensjustering – kompensasjon for pedagogenes planleggingstid
I sak 22/17 vedtok kommunestyret bl.a. å øke bevilgningen til de kommunale barnehagene fra 1.4.22 for å
legge til rette for at fagarbeider er tilstede i barnegruppen i pedagogenes planleggingstid. Tiltaket får
helårsvirkning i 2023 og barnehagenes budsjettrammer er økt for å ta høyde for det.
Høgmo og Pikhaugen barnehager: Konsekvensjustering – reduserte inntekter som følge av at
oppfølging av lærlinger (3 stk) flyttes til Opplæringskontoret
I sak 22/18 i kommunestyrets møte 17.3.22 ble det bl.a. fattet følgende vedtak:
"Oppdal kommune ønsker å styrke OKOR og innen utgangen av 2022 skal OKOR ha ansvar for all oppfølging
av lærlinger i kommunen. Oppdal kommune skal øke antall lærlinger fra høsten 2023. Vi ber
kommunedirektøren om at økningen legges inn i handlingsplanen og i budsjettprosessen."
Å flytte oppfølgingen av læringer til OKOR betyr at deler av lærlingetilskuddet tilfaller OKOR, noe som betyr
lavere lærlingetilskudd til Oppdal kommune.
Høgmo og Pikhaugen barnehager: HP 22-25 – Alternative lokaler for Høgmo i byggeperioden.
I Handlingsplan 2022-2025 ble det vedtatt bygging av ny Høgmo barnehage i 2023 og 2024 og renovering
av Pikhaugen barnehage i 2026 og 2027. Vedtaket er fulgt opp i Budsjett 2022 ved å budsjettere med
gjennomføring av forprosjekt for Høgmo barnehage i 2022. I byggeperioden må Høgmo barnehage drifte i
andre lokaler, noe som antas å gi driftsutgifter til midlertidige lokaler. Se ytterligere omtale under kapitlet
Investeringstiltak som er innarbeidet i handlingsplanen, Prosjekt 6824 og Prosjekt xx18 Nybygging og
renovering Høgmo og Pikhaugen barnehager.
Tekniske tjenester: HP 22-25 - Refusjon fra TBRT for brannstasjon + Bortfall av leieinntekter ved flytting
av eksisterende brannstasjon.
Se omtale av investeringstiltak 6790 Brannstasjon.
Oppdal kommune er medlem av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS med en eierandel på 2,96%. Ved
bygging av ny brannstasjon er det Oppdal kommune som står som eier for bygget og gjennomfører de
låneopptak som er påkrevd for å gjennomføre prosjektet. Ny brannstasjon er kalkulert til 75,4 millioner kroner,
med bygging i 2022 og 2023. Oppdal kommune leier ut brannstasjonen til TBRT der alle kostnader
(kapitalkostnader og driftskostnader) faktureres TBRT i sin helhet. I neste omgang fakturerer TBRT sine
eierkommuner for disse kostnadene. For Oppdal kommune sin del vil det si at 2,96% av de årlige kostnadene
med ny brannstasjon blir reell kostnad for Oppdal kommune. Oppdal kommunes økte kapital-kostnader som
følge av ny brannstasjon er beregnet inn i handlingsplanen. Det er forutsatt at TBRT dekker 97,04% av
kapitalkostnadene via tilskudd til Oppdal kommune. Kapitalkostnadene er beregnet slik:

Investeringsbeløp
Finansieres slik:
Mva-kompensasjon
Lånebeløp

Totalt
2022
2023
kr 75 400 000 kr 28 000 000 kr 47 400 000

2024

2025

2026

kr 15 080 000 kr 5 600 000 kr 9 480 000
kr 60 320 000 kr 22 400 000 kr 37 920 000

Avdrag, lån med 40 års avdragstid
3,5% rentesats (renter i byggeperioden belastes prosjektet)
Sum finanskostnader

kr 1 508 000 kr 1 508 000 kr 1 508 000

Refusjon fra TBRT (97,04%)
Oppdal kommune sin andel (2,96%)

kr 3 499 000 kr 3 448 000 kr 3 396 000
kr 107 000 kr 105 000 kr 104 000

kr 2 098 000 kr 2 045 000 kr 1 992 000
kr 3 606 000 kr 3 553 000 kr 3 500 000

Tabellen viser at totale finanskostnader (renter og avdrag på lån) er beregnet til ca. 3,6 mill. kroner i 2024,
hvorav TBRT skal dekke 97,04% (beregnet til kr. 3.499.000 i 2024) og Oppdal kommune skal dekke 2,96%
(beregnet til kr. 107.000 i 2024).
Økte driftskostnader er pr dato vanskelig å anslå og er ikke beregnet inn i handlingsplanen. Ny brannstasjon
vil føre til bortfall av leieinntekter for lokaler som i dag disponeres av TBRT, ca. kr. 350.000 pr. år.

57

Handlingsplan 2023-2026
Tekniske tjenester: HP 22-25 – Økte driftskostnader ny Høgmo barnehage.
I Handlingsplan 2022-2025 ble det vedtatt bygging av ny Høgmo barnehage i 2023 og 2024 og renovering
av Pikhaugen barnehage i 2026 og 2027. Vedtaket er fulgt opp i Budsjett 2022 ved å budsjettere med
gjennomføring av forprosjekt for Høgmo barnehage i 2022. Når nye Høgmo barnehage tas i bruk er
bygningsmessige driftskostnader beregnet til kr. 802.000 på årsbasis. Se ytterligere omtale under kapitlet
Investeringstiltak som er innarbeidet i handlingsplanen, Prosjekt 6824 og Prosjekt xx18 Nybygging og
renovering Høgmo og Pikhaugen barnehager.
Tekniske tjenester: Konsekvensjustering – 2 ny lærlinger
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 22/18 i møte 17.3.22:
«Lærlingestrategien for Oppdal kommune vedtas.
Det er et mål for Oppdal kommune at alle ungdommer bosatt i kommunen som søker lærlingeplass, skal få
plass. Det relativt nyopprettede Opplæringskontoret i Oppdal og Rennebu SA (OKOR), er en viktig
suksessfaktor for at næringslivet skal ta inn flere lærlinger. Ifølge administrasjonens saksframlegg har
Oppdal kommune gode erfaringer med å benytte OKOR.
Oppdal kommune ønsker å styrke OKOR og innen utgangen av 2022 skal OKOR ha ansvar for all
oppfølging av lærlinger i kommunen. Oppdal kommune skal øke antall lærlinger fra høsten 2023. Vi ber
kommunedirektøren om at økningen legges inn i handlingsplanen og i budsjettprosessen.
Kommunestyret legger Oppdal kommunes lærlingestrategi til grunn og ber om at nye lærlingeplasser søkes
etablert innenfor Byggfag og Renholdsoperatørfaget.»
Kostnadene med to nye lærlingeplasser er beregnet til kr. 380.000. Beløpet er tilført enhet for Tekniske
tjenester ettersom kommunestyret ber om at nye lærlingeplasser etableres innenfor byggfag og
renholdsoperatørfaget.
Tekniske tjenester: Konsekvensjustering – uttrekk av beregnede driftskostnader til elevkantine gitt i
budsjett 2022
I Budsjett 2022 var det forutsatt at det skulle bygges ny elevkantine der drift skulle starte opp høsten 2022.
Teknisk enhet ble tilført kr. 120.000 i budsjettet for 2022 for å dekke bygningsmessige driftsutgifter med
kantinen. Kommunestyret fattet i sak 22/15 i møte 17.3.22 bl.a. vedtak om at Oppdal ungdomsskole og
Oppdal kulturhus raskt går i dialog for å finne en løsning for midlertidig kantine til elevene i Oppdal kulturhus.
Det innebærer at det ikke bygges ny kantine. Bevilgningen gitt i budsjettet for 2022 trekkes derfor tilbake.
Tekniske tjenester: Konsekvensjustering – Manglende husleiebetaling for leiligheter bruk til
personale innen pleie/omsorg
Manglende husleiebetaling for leiligheter brukt til personale, til sammen 5 leiligheter: Bjerkehagen 1 (3 stk),
Mellomvegen (1 stk) og Engvegen 2 (1 stk). I tillegg brukes to leiligheter til avlastning: Boas2 - (1 stk) og
Mellomvegen (1 stk). Bortfall husleie tilsammen kr 457.608,- Manglende strøm-refusjon tilsammen kr.
47.040,-. Totalt kr. 505.000,- pr. år. For å få handlingsplanen i balanse i forhold til vedtatte finansielle måltall
er enheten kun kompensert for 75% av beløpet, dvs. kr. 379.000.
Tekniske tjenester: Konsekvensjustering – Reduserte husleieinntekter som følge av redusert
kontorutleie til revisjonen
Leiekontrakten med Revisjon Midt-Norge er endret fra 2 kontorer til 1 kontor, noe som gir reduserte
husleieinntekter på kr. 28.000. For å få handlingsplanen i balanse i forhold til vedtatte finansielle måltall er
enheten kun kompensert for 75% av beløpet, dvs. kr. 21.000.
Tekniske tjenester: Konsekvensjustering – Overtakelse av ODMS – bygningsmessige driftskostnader
og leieinntekter
Oppdal distriktsmedisinsk senter ODMS planlegges overtatt av Oppdal kommune i løpet av 2022. Årlige
driftskostnader for bygget er beregnet til ca. 2,9 mill. kr. pr. år, mens leieinntekter er beregnet til ca. 4,8 mill.
kr. pr. år. Budsjett for driftskostnadene er satt opp med henvisning til Norsk prisbok.
Overtakelse av ODMS innebærer også overtakelse av lån på 43,1 mill. kr. som gir årlige rente- og
avdragsutgifter for Oppdal kommune. Disse utgiftene er budsjettert under finansutgifter. Samlet sett er det
beregnet at overtakelsen av ODMS vil føre til følgende årlige inntekter og utgifter for Oppdal kommune:
Årlige bygningsmessige driftskostnader
Årlige bygningsmessige leieinntekter
Sum
Årlige renter og avdrag på 43,1 mill. kr. i lån, 26 års avdragstid og 3,5% rente
Beregnet kostnad for Oppdal kommune med overtakelse av ODMS AS
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For å få handlingsplanen i balanse i forhold til vedtatte finansielle måltall er enheten kun kompensert med
2,5 mill. kroner til årlige bygningsmessige driftskostnader, dvs. kr. 400.000 lavere enn årlig beregnede
driftskostnader.
Tekniske tjenester: Konsekvensjustering – Økte utgifter til brøyting etter ny anbudskonkurranse
I forbindelse med anbudskonkurranser på kommunale brøyteroder viste tilbudene en årlig økning på kr
560.000 i beredskapstillegg. Timeprisene har økt langt over generell prisstigning. I løpet av året (2022) skal
det gjennomføres tre nye anbudskonkurranser på vintervedlikehold. Det er stor grunn til å forvente at disse
vil medføre en kostnadsøkning for kommunen. Dette er ikke hensyntatt i denne konsekvensjusteringen. For
å få handlingsplanen i balanse i forhold til vedtatte finansielle måltall er enheten kun kompensert for 75% av
beløpet, dvs. kr. 420.000.
Tekniske tjenester: Nytt - Ålma industriområde, driftsutgifter vei
Kommunestyret vedtok i sak 22/21 den 17.3.2022 å kjøpe ca. 24500m2 industriareal i Ålma industriområde.
Opparbeidelse av industriarealet er kostnadsberegnet definert i F-sak 22/16 er kostnadsberegnet til kr
5.050.000,-. Investeringen er tatt inn i investeringsbudsjettet for 2023, se 8213 Ålma industriområde.
Pr 02.03.2022 er det ikke byggeklare industritomter i Oppdal. Det merkes pågang fra markedet vedrørende
industriareal og i kommuneplan er det et satsingsområde å legge til rette for næringsutvikling.
Investeringskostnader for infrastruktur, veg, vann og avløp, gatelys, asfalt, samt strøm vil bli dekket gjennom
salg av de tomtene dette prosjektet realiserer. Deler av Industrivegen sør (ved «nye» spekematen»), ca.
490m ble i sin tid ikke opparbeidet med asfalt. Det anbefales at opparbeidelsen som er definert ovenfor også
skal omfatte asfaltering av de ca. 490 m av industrivegen syd som i dag ikke har asfalt. Dette er
kostnadsberegnet til kr 800.000,-. Dette beløpet kan ikke dekkes inn ved salg av industritomter og blir å
regne som en grunnlagsinvestering. Årlige driftskostnader er anslått til kr. 65.000.
Tekniske tjenester: Nytt – 60% stilling som avdelingsleder avløp og rensing
Enheten for tekniske tjenester har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunens
spillvannledninger og anlegg (egne renseanlegg). Det vil si avløpsanlegg eid av Oppdal kommune og som
inngår i kommunens gebyrgrunnlag for avløpssektoren.
I en grundig gjennomgang av alle arbeidsoppgaver, knyttet til ledelse og styring av fagområde avløp inkl.
avløpsrensing, viser det seg at ressursen avsatt til forvaltning og styring av denne virksomhet er betydelig
undervurdert. Gjennomgangen viser at nødvendige oppgaver ikke løses eller blir ikke gjennomført som
forventet, og kan medføre at vi kommer i brudd med lov og forskrift.
Gjennomgangen avdekker at det er behov for videre analyse av arbeidsoppgavene slik at oppgavene kan
løses innenfor ressurs avsatt til dette. I første omgang ber vi om utvidelse med 60% stilling fra og med 2023.
Vurderinger av endelig ressursbehov bør avventes til ny enhetsleder har fått vurdert forholdet. Videre bør det
avsettes ressursen inn mot inndekning og etterlevelse av krav gitt i lov om offentlige anskaffelser.
Lederoppgaver og videre utvikling av fagområdet vil kreve et betydelig økt fokus med hensyn til
forventa/varslede ny ytterligere krav, knyttet til sektorens rolle i klima og energi spørsmål.
Særlig for eksisterende renseanlegg Oppdal sentrum, må det forventes store endringer med hensyn til
anleggets alder og teknologi, som vil kreve betydelig arbeid for å få frem grunnlag for viktige strategiske
beslutninger.
60% stilling representerer kr. 331.000 i årlige utgifter. Beløpet finansieres av selvkostområdet avløp, dvs. via
gebyrinntektene.
Helse og familie: Konsekvensjustering – redusert innslagspunkt ressurskrevende tjenester
I regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett for 2022 ble innslagspunktet for statlig refusjon knyttet til
ressurskrevendetjenester foreslått økt til 1.520.000 kroner, noe som representerte en økning på kr. 50.000 ut
over det som følger av anslått lønnsvekst for 2021 (se nærmere omtale på side 15 i dokumentet Budsjett
2022 for Oppdal kommune).
I regjeringen Støre sitt vedtatte statsbudsjett for 2022 er innslagspunktet justert i samsvar med anslått
lønnsvekst, noe som innebærer et innslagspunkt på kr. 1.470.000.
Det er to enheter i Oppdal kommune som yter tjenester som faller inn under ordningen med ressurskrevende
tjenester: Hjemmetjenesten og Helse/familie. I budsjettet for 2022, som var utarbeidet på bakgrunn av
regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett, er disse enhetene kompensert for at innslagspunktet ville
øke mer enn lønnsveksten. Kompensasjonen var på henholdsvis kr. 492.000 og kr. 41.000 (se tabellen på
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sidene 56 og 60 i dokumentet Budsjett 2022 for Oppdal kommune). Kompensasjonen trekkes ut av
rammene for 2023 ettersom innslagspunktet er justert ned.
Helse og familie: Nytt – Opprettholde bemanningen i barneverntjenesten
Stortinget har vedtatt en barnevernsreform fra 2022, som blant annet gir kommunene økt faglig og økonomisk
ansvar, jf. Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform).
Reformen innebærer bl.a. at øremerkede midler gitt til finansiering av stillinger innen barnevernet blir avviklet.
De øremerkede midlene er lagt inn i rammetilskuddet og fordelt til kommunene etter en gitt nøkkel. Oppdal
kommune er vertskommune for Rennebu kommune når det gjelder barneverntjenester. Tjenesten består av
7,9 årsverk. For Oppdal og Rennebu sin felles barneverntjeneste har det øremerkede tilskuddet vært på ca. 2
millioner kroner. Beløpet har finansiert ca. 2,3 årsverk innen barneverntjenesten. Omfordelt beløp via
rammetilskuddet utgjør ca. 1,3 millioner kroner for Oppdal og Rennebu kommuner, dvs. en reduksjon på ca.
0,7 millioner kroner i forhold til det øremerkede tilskuddet. Oppdal sin andel av det reduserte beløpet utgjør
ca. 0,5 millioner kroner, mens Rennebu sin andel av det reduserte beløpet utgjør ca. 0,2 millioner kroner.
Dersom barneverntjenesten skal ta ned bemanningen for å dekke inn reduksjonen på 0,7 millioner kroner,
innebærer det en reduksjon på 1,2 årsverk i barneverntjenesten.
Bemanningen i barneverntjenesten i 2022 er videreført på 2021-nivå, der Oppdal kommunes andel av redusert
beløp til finansiering av bemanning i barneverntjenesten, ca. 0,5 millioner kroner, finansieres ved bruk av 0,1
millioner kroner gitt som frie midler i rammetilskuddet for 2022 til barn og unges psykiske helse og 0,4 millioner
kroner i lønnsmidler fra vakant stilling i Helse og familie (psykolog-stillingen), alternativt ved bruk av Helse og
familie sitt disposisjonsfond. Fra 2023 tilføres Helse og familie kr. 400.000 for å videreføre Oppdal kommunes
bemanning i barneverntjenesten.
Se også omtale i kapitlet Særlige forhold av betydning i handlingsplanperioden.
Kulturhuset: Konsekvensjustering – kantineløsning Oppdal ungdomsskole
Kommunestyret vedtok bl.a. følgende i sak 15/22: "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".
Ungdomsskolen og kulturhuset har kommet fram til følgende løsning fra høsten 2022: 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.
Formannskapet tar stilling til foreslått løsning i møte 10.5.22 og kommunestyret behandler saken 2.6.22.
Annet, tilleggsbevilgninger, avskrivninger
Investeringer i selvkostområder (hovedsakelig vann og avløp) finansieres ved opptak av lån. Renter og avdrag
på disse lånene blir betjent via gebyrer, der avskrivninger og kalkulatoriske renter inngår i gebyrgrunnlaget.
Beløpene viser anslåtte endringen i selvkostområdenes bidrag til betjening av lån.
Kraftrettigheter: Konsekvensjustering - Endring i netto inntekt.
Forutsetningene er omtalt i kapitlet Økonomiske forutsetninger for handlingsplanen, under avsnittet
Konsesjonskraft og Drivakraft. Disse forutsetningene gir en forventet inntekt i 2023 for salg av kraft tilsvarende
budsjettert inntekt i 2022. For 2024 – 2026 forventes det økte netto inntekter fra salg av kraft på hhv kr. 378.000
i 2024, kr. 698.000 i 2025 og kr. 698.000 i 2026 sammenlignet med budsjett 2022.
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Samlet oversikt over driftstiltak innarbeidet i handlingsplanen
Stab-/støttetjenester
HP 22-25: Ordning av arkivsaker - IKA Trøndelag
HP 22-25: Nytt sak-/arkivsystem: Økte
lisenskostnader
Konsekvensjustering: Støtte til
bredbåndsutbygging avvikles fra og med 2023

2023
882 000

2024

2025

2026

226 000

226 000

226 000

226 000

-700 000

-700 000

-700 000

-700 000

400 000

400 000

Konsekvensjustering: Lån gitt til Vognill Utvikling
AS er i hht avtale nedbetalt 31.12.24
Konsekvensjustering: Barnekoordinator,
helårsvirkning av tiltak vedtatt i statsbudsjettet
2022

114 000

114 000

114 000

114 000

Konsekvensjustering: K-sak 22/18: Reduserte
inntekter som følge av at oppfølging av lærlinger
(1 stk) flyttes til Opplæringskontoret

34 000

34 000

34 000

34 000

556 000

-326 000

74 000

74 000

Sum
Helse- og oppvekstforvaltning

2023

Konsekvensjustering: Statsbudsjettet 2022 og Ksak 22/17 i møte 17.3.22: Kompensasjon for
pedagogenes planleggingstid i kommunale
barnehager fra 1.4.22 fører til økt tilskudd til
private barnehager 2 år etter innføringen i
kommunale barnehager
Konsekvensjustering: Statsbudsjettet 2022 og Ksak 22/17 i møte 17.3.22: Kompensasjon for
pedagogenes planleggingstid tilføres den enkelte
barnehage
Konsekvensjustering: Private barnehager Statsbudsjettet 2022 og K-sak 22/17 i møte
17.3.22: kompensasjon for helårsvirkning av
redusert max-pris i barnehagene fra 1.8.22
Konsekvensjustering private barnehager:
Statsbudsjettet 2022 og K-sak 22/17 i møte
17.3.22: Lavere tilskudd som følge av redusert
pensjonspåslag

2024

2025

2026

459 000

611 000

611 000

-123 000

-123 000

-123 000

-123 000

469 000

469 000

469 000

469 000

-208 000

-208 000

-208 000

-208 000

Konsekvensjustering: Statsbudsjettet 2022 og Ksak 22/17 i møte 17.3.22: Uttrekk av bevilgning til
ekstra naturfagtime
Nytt: Innføring av helseplattformen
Nytt: LIS1-lege

-130 000
4 889 000
600 000

-130 000
419 000
600 000

-130 000

-130 000

600 000

600 000

Sum

5 620 000

1 150 000

731 000

731 000

Politisk styring og kontroll
HP 22-25: Kommune- og stortingsvalg
Sum
Plan og forvaltning
Konsekvensjustering: Uttrekk av kostnader til
digitalisering av gårdsarkivet

2023
500 000

2024

500 000
2023
-541 000

Konsekvensjustering: TrønderAlpin - årlig
økonomisk støtte opphører fra og med 2026

0

2025
300 000

0

300 000

2024
-541 000

2025
-541 000

2026
0
0
2026
-541 000
-200 000
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Konsekvensjustering: Engangstilskudd til
idrettslaget til nytt klubbhus gitt i 2022 tas ut av
budsjettrammen fra og med 2023

-900 000

-900 000

-900 000

-900 000

Konsekvensjustering: Engangstilskudd til Oppdal
sykkelarena fase 2 gitt i 2022 tas ut av
budsjettrammen fra og med 2023

-700 000

-700 000

-700 000

-700 000

Konsekvensjustering: Engangstilskudd til
utarbeidelse av detaljerguleringsplan ny
fotballhall gitt i 2022 tas ut av budsjettrammene
fra og med 2023

-300 000

-300 000

-300 000

-300 000

Konsekvensjustering: Budsjett 2020 og Budsjett
2022: Tilskudd til Oppdal idrettslag til bygging av
fotballhall

7 000 000

Konsekvensjustering: Bevilgning i 2022 (gitt i ksak 21/80) til utarbeidelse av reguleringsplan
skiløyper tas ut fra 2023

-300 000

-300 000

-300 000

-300 000

576 000

576 000

576 000

576 000

Konsekvensjustering: Presisering av regelverk for
selvkost - ikke selvkost
Konsekvensjustering: Del-finansiering av
områdekoordinator for vannområde Orkla
Nytt: Tilskudd til BUA innarbeides i budsjettet
tom. 2026
Nytt: Revidering av kommuneplanens arealdel
Nytt: Økte driftsutgifter til friluftsområder

35 000

35 000

35 000

35 000

100 000
1 700 000
60 000

100 000

100 000

100 000

60 000

60 000

60 000

Sum

6 730 000

-1 970 000

-1 970 000

-2 170 000

Oppdal helsesenter (OHS)
Nytt: Midlertidig 50% merkantil stilling
Sum
Hjemmetjenester
HP 22-25: Velferdsteknologi: Integrasjon til
fagsystem
HP 22-25: Reduksjon av kostnader innen pleie
og omsorg (Hjemmetjenesten, Oppdal
helsesenter og Helse og familie) som følge av
ulike tiltak
Konsekvensjustering: redusert innslagspunkt
ressurskrevende tjenester

2023
353 000

2024

353 000
2023

2025

0
2024

2026

0
2025

0
2026

40 000

40 000

40 000

40 000

-1 500 000

-1 500 000

-1 500 000

-1 500 000

-492 000

-492 000

-492 000

-492 000

Konsekvensjustering: Nytt behov for døgnavlastning en helg pr. måned

180 000

180 000

180 000

180 000

Konsekvensjustering: Økning i timer til
Brukerstyrt personlig assistent

418 000

418 000

418 000

418 000

-1 354 000

-1 354 000

-1 354 000

-1 354 000

Sum
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Aune barneskole

2023

2024

2025

2026

Konsekvensjustering: Endring pga endring i
elevtall samt følgende forhold: Økt ramme til
grunnskolene gitt i statsbudsjettet for 2022, jfr. ksak22/17 (kr. 206.000), økt ramme til tilpasset
undervisning (kr. 350.000), (økt ramme til
helserelaterte hjelpebehov i elevgruppen (kr.
600.000), kompensasjon for 12 timer gratis
kjernetid i SFO for 1.klassinger, jfr.
statsbudsjettet for 2022 og k-sak 22/17 (kr.
1.021.000), kompensasjon for reduserte inntekter
pga. at oppfølging av lærlinger (4 stk.) legges til
OKOR - K-sak 22/18 (kr. 136.000)

2 702 000

1 519 000

824 000

230 000

Sum

2 702 000

1 519 000

824 000

230 000

Drivdalen oppvekstsenter

2023

2024

2025

2026

Konsekvensjustering: Endring pga endring i
elevtall samt følgende forhold: Økt ramme til
grunnskolene gitt i statsbudsjettet for 2022, jfr. ksak22/17 (kr. 24.000), økt ramme til tilpasset
undervisning (kr. 38.000), kompensasjon for 12
timer gratis kjernetid i SFO for 1.klassinger, jfr.
statsbudsjettet for 2022 og k-sak 22/17 (kr.
40.000)

480 000

140 000

82 000

-254 000

Konsekvensjustering: Statsbudsjettet 2022 og Ksak 22/17 i møte 17.3.22: Kompensasjon for
redusert max-pris i barnehagene fra 1.8.22

51 000

51 000

51 000

51 000

Konsekvensjustering: Statsbudsjettet 2022 og Ksak 22/17 i møte 17.3.22: Kompensasjon for
pedagogenes planleggingstid

87 000

87 000

87 000

87 000

618 000

278 000

220 000

-116 000

Sum
Midtbygda oppvekstsenter

2023

2024

2025

2026

Konsekvensjustering: Endring pga endring i
elevtall samt følgende forhold: Økt ramme til
grunnskolene gitt i statsbudsjettet for 2022, jfr. ksak22/17 (kr. 50.000), økt ramme til tilpasset
undervisning (kr. 125.000), kompensasjon for 12
timer gratis kjernetid i SFO for 1.klassinger, jfr.
statsbudsjettet for 2022 og k-sak 22/17 (kr.
282.000), kompensasjon for reduserte inntekter
pga. at oppfølging av lærlinger (1 stk.) legges til
OKOR - K-sak 22/18 (kr. 34.000)

663 000

726 000

1 073 000

996 000

Konsekvensjustering: Statsbudsjettet 2022 og Ksak 22/17 i møte 17.3.22: Kompensasjon for
redusert max-pris i barnehagene fra 1.8.22

128 000

128 000

128 000

128 000

Konsekvensjustering: Statsbudsjettet 2022 og Ksak 22/17 i møte 17.3.22: Kompensasjon for
pedagogenes planleggingstid

175 000

175 000

175 000

175 000

Sum

966 000

1 029 000

1 376 000

1 299 000
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Konsekvensjustering: Endring pga endring i
elevtall samt følgende forhold: Økt ramme til
grunnskolene gitt i statsbudsjettet for 2022, jfr. ksak22/17 (kr. 107.000), økt ramme til tilpasset
undervisning (kr. 71.000).
Konsekvensjustering: Nedtrekk av kostnader som
har vært finansiert av enhetens disposisjonsfond
Sum
Høgmo og Pikhaugen barnehager

2023

2024

2025

2 483 000

2 728 000

5 111 000

1 630 000

-1 913 000

-1 913 000

-1 913 000

-1 913 000

570 000

815 000

3 198 000

-283 000

2025

2026

2023

2024

2026

Konsekvensjustering: Statsbudsjettet 2022 og Ksak 22/17 i møte 17.3.22: Kompensasjon for
redusert max-pris i barnehagene fra 1.8.22

207 000

207 000

207 000

207 000

Konsekvensjustering: Statsbudsjettet 2022 og Ksak 22/17 i møte 17.3.22: Kompensasjon for
pedagogenes planleggingstid

349 000

349 000

349 000

349 000

Konsekvensjustering: K-sak 22/18: Reduserte
inntekter som følge av at oppfølging av lærlinger
(3 stk) flyttes til Opplæringskontoret

102 000

102 000

102 000

102 000

HP 22-25: Alternative lokaler for Høgmo i
byggeperioden

680 000

560 000

1 338 000

1 218 000

658 000

658 000

Sum
Tekniske tjenester

2023

HP 22-25: Refusjon fra TBRT brannstasjon
(97,04%)
HP 22-25: Bortfall av leieinntekter ved flytting av
eksisterende brannstasjon
HP 22-25: Økte driftskostnader ny Høgmo
barnehage
Konsekvensjustering: K-sak 22/18 - 2 nye
lærlinger
Konsekvensjustering: Uttrekk av beregnede
driftskostnader til elevkantine gitt i budsjett 2022
Konsekvensjustering: Manglende husleiebetaling
for leiligheter brukt til personale innen
pleie/omsorg

2024

2025

2026

0

-3 499 000

-3 448 000

-3 396 000

175 000

350 000

350 000

350 000

141 000

837 000

837 000

380 000

380 000

380 000

380 000

-120 000

-120 000

-120 000

-120 000

379 000

379 000

379 000

379 000

Konsekvensjustering: Reduserte husleieinntekter
som følge av redusert kontorutleie til revisjonen
Konsekvensjustering: K-sak 21/64 - Overtakelse
av ODMS - årlige bygningsmessige
driftskostnader

21 000

21 000

21 000

21 000

2 501 000

2 501 000

2 501 000

2 501 000

Konsekvensjustering: K-sak 21/64 - Overtakelse
av ODMS - årlige leieinntekter

-4 824 000

-4 824 000

-4 824 000

-4 824 000

420 000
331 000
-331 000

420 000
65 000
331 000
-331 000

420 000
65 000
331 000
-331 000

420 000
65 000
331 000
-331 000

-1 068 000

-4 186 000

-3 439 000

-3 387 000

Konsekvensjustering: Økte utgifter til brøyting
etter ny anbudskonkurranse
Nytt: Ålma industriområde, driftsutgifter vei
Nytt: 60% avdelingslederstilling avløp og rensing
Stillingen finansieres via gebyrinntekter
Sum
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Helse og familie

2023

2024

2025

2026

Konsekvensjustering: Redusert innslagspunkt
ressurskrevende tjenester
Nytt: Opprettholde bemanning i
barneverntjenesten

-41 000

-41 000

-41 000

-41 000

400 000

400 000

400 000

400 000

Sum

359 000

359 000

359 000

359 000

NAV

2023

Sum
Kirkelig sektor

0
2023

Sum
Kulturhuset

2024

2025

0
2024

0
2023

2026

0
2025

0
2024

0
2026

0
2025

0
2026

Konsekvensjustering: K-sak 22/15 Kantineløsning Oppdal ungdomsskole

290 000

290 000

290 000

290 000

Sum

290 000

290 000

290 000

290 000

Annet, Tilleggsbevilgninger, avskrivninger

2023

2024

2025

2026

Endring i selvkostområdenes avskrivninger og
kalkulatoriske renter

-669 000

-1 149 000

-2 253 000

-2 266 000

Sum

-669 000

-1 149 000

-2 253 000

-2 266 000

Kraftrettigheter

2023

2024

Anslag på endring i netto kraftinntekter,
sammenlignet med budsjetterte netto
kraftinntekter i opprinnelig budsjett 2022
Sum

0
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2025

2026

-378 000

-698 000

-698 000

-378 000

-698 000

-698 000
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Investeringstiltak
Investeringstiltakene som er en del av handlingsplanen 2023-2026 vises i vedlagte hovedoversikt
Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd og
Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 andre ledd.

Investeringstiltak som er innarbeidet i handlingsplanen
Tallene i forkant av navnet på investeringene (for eksempel xxx1) henviser til prosjektnummeret som vises i
vedlagte hovedoversikt Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd.
1174 IKT infrastruktur
Investering kr 2.550.000 i 2023 og 100.000 i 2024.
Det er nødvendig å oppgradere og holde vedlike Oppdal kommunes IKT-infrastruktur, herunder teknisk
plattform og felles grunnleggende programvare. Det krever årlige investeringer. En god ikt-infrastruktur
kommer hele organisasjonen til gode.
Kostnader med enkelte av investeringene i tabellen nedenfor er sårbare for utviklingen i valutakursen.
Kostnadsoverslagene legger til grunn kjente priser medio mars 2022. Kostnadsoverslagene er i hele 1.000
kroner. Investeringsbeløp er inkl. mva. Driftsbeløp er uten mva.:
Tiltak

År

Kostnad

Utskifting av servere
Bytte av tynnklienter
UPS
Nye kjerneswitcher
Management server

2023
2023
2023
2023
2024

300.000
600.000
263.000
1.387.000
100.000

Utskifting av servere: Skifte alle Windows server 2012 R2. End of support 10/10/2023. Dette kan skje før
avhengig av hva leverandører bestemmer. Investeringskostnaden forutsetter at noen av dagens servere blir
skybasert i løpet av perioden. Om alle servere fortsatt er i hus kan det tillegges ca 150.000.
Bytte av tynnklienter: På grunn av helseplattformen og usikkerhet knyttet opp mot om tynnklienter/Wyze kan
benyttes, kan disse måtte erstattes med vanlige datamaskiner. Kostnad er for stasjonære maskiner og
forutsetter at dagens skjerm, tastatur og mus kan benyttes.
UPS: Nødstrømbatterier. De vi har er gamle og må byttes.
Nye kjerneswitcher: De gamle går ut på dato og må skiftes for å bedre ytelsen og sikre vedlikehold.
Management server: Sjekke alder OPPMAN1, dagens er Gen9, kritisk server
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
Xxx1 Helseplattformen
Investering kr 1.786.000 i 2023 og 18.228.000 i 2024.
Helseplattformen er en regional løsning på det nasjonale målbildet "En innbygger - en journal". Oppdal
kommune har i K-sak 21/79 vedtatt å tilslutte seg Helseplattformen. Oppdal ønsker å ta i bruk den nye
journalløsningen i februar 2024. Vi vil da være den 4. puljen kommuner som tar Helseplattformen i bruk. Det
skal forut for "go live" gjennomføres et forprosjekt. Det er etablert en prosjektgruppe som arbeider med
forberedende aktiviteter. Det skal tilsettes en lokal innføringsleder som skal lede og koordinere
gjennomføring av forprosjektets aktiviteter som: datavask, integrasjon, opplæring, gevinstarbeid,
kommunikasjonsplan, innkjøp av sluttbrukerutstyr m.m. Prosjektgruppa utarbeider et styringsdokument for
innføringsarbeidet som skal legge grunnlag for prosjektet. Styringsdokumentet vil bli lagt frem for politisk
behandling.
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Kostnadene i prosjektet er basert på en kostnadsmodell utarbeidet av Helseplattformen. tilbakemelding fra
Trondheim kommune er at modellen ser ut til å være realistisk. Det vil for Oppdal kommune kun være
stipulerte kostnader til innføringen hva gjelder drift. Dette med bakgrunn i at vi har begrenset kunnskap om
kommunens endelige behov for innkjøp av sluttbrukerutstyr. Det er ikke lagt inn kostnader til løpende drift da
dette forventes å dekkes innen gjeldende drift.
Kostnadsoverslag:

Tjenestekostnader fra Helseplattformen AS
Usikkerhetsavsetning
Lokale kostnader:
AKSJEKJØP
OPPLÆRING
SUPERBRUKERE
ORGANISASJONSUTVIKLING
INTEGRASJON
DATAMIGRERING
INVESTERING I SLUTTBRUKERUTSTYR
OG/ELLER INFRASTRUKTUR
TEKNISKE FORBEREDELSER
PROSJEKTLEDELSE OG STØTTE
INNTEKTSTAP
KOSTNAD KNYTTET TIL DOBBEL DRIFT AV
SYSTEMER
BORTFALLSKOSTANDER
ØVRIGE KOSTNADER
Forventet tillegg lokale kostnader
Usikkerhetsavsetning
Sum eksklusiv mva.
MVA
Sum inkl. mva.

Investeringskostnader
2023
2024
13 530 000
947 000

Engangs driftskostnader
2023
2024

39 000
1 377 000
437 000
1 047 000

349 000

0
23 000
481 000
0
349 000

87 000
183 000
1 470 000
0

0
133 000
132 000
1 594 000
192 000
1 786 000

9 000
9 000
14 582 000
3 646 000
18 228 000

408 000
404 000
4 889 000

35 000
35 000
419 000

Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
3711 Velferdsteknologi
Investering 2023 kr 436.000.
Innføring av velferdsteknologi startet opp i Oppdal i 2021 etter gjeldende plan. Kommunen var pålagt gjennom
lovgivning å kunne tilby velferdsteknologiske tjenester fra 2020 og Oppdal kommune er i rute med innføringen.
I inneværende handlingsplan er det inntatt investerings- og driftsutgifter knyttet til innføring av ulike tiltak.
Tidsplanen for videre innføring er som følger (beløp uten mva):
Tiltak

Innføring

Kostnad i økonomiplan

Investeringstilskudd Husbank

Integrasjon til fagsystem

2023

Investering Kr. 436 000
Drift Kr. 40 000

Tilskudd frå Husbanken Kr. 192 000

Integrasjon til fagsystemer utsettes til vi tar i bruk Helseplattformen da en integrasjon i dagens fagprogram vil
medføre at vi må gjøre nye endringer når vi kobler oss på ny helseplattform. – Investering Kr.436 000 og drift
kr. 40 000. Dette avsettes til innføring av Helseplattformen.
Oppdal kommune har tatt i bruk nye varslingssystemer både i sykehjem og BOAS. Det er innført
varslingsarmbånd og room-mate som til sammen har styrket tryggheten for personer i institusjon og heldøgnsboliger. Det er videre lagt til rette for installering av digitale dørlåser som vil tas i bruk inneværende år.
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Sykehjemmet har i tillegg til kommunens investeringer mottatt gaver som, motivju-sykkel, Ipader, og BOAS
har mottatt komper (nettbrett).
I 2023 vil det bli prioritert velferdsteknologiske tjenester til hjemmeboende. Det skal utarbeides en egen
fremdriftsplan for dette arbeidet.
Når det gjelder investeringer til velferdsteknologi i kommunale bygg og institusjoner har vi fått dekt 55 % av
disse utgiftene gjennom Husbankens investeringstilskudd. Utbetaling av tilskuddet i 2022.
Gevinstrealisering ved innføring av velferdsteknologi:
«Utredning av velferdsteknologi i Oppdal kommune» vedtatt i 2017 ligger til grunn for forslag til investeringsog driftstiltak knyttet til velferdsteknologi i årets handlingsplan. Utredningsdokumentet beskriver at
velferdsteknologien skal være med på å effektivisere tjenestene slik at helse- og omsorgspersonell skal kunne
utrette flere oppgaver. På den andre siden skal teknologien bidra til økt livskvalitet for blant annet eldre og
kronisk syke, ved at den skal gi ekstra trygghet og sikkerhet, og dermed gjøre at eldre og syke kan bo hjemme
selv om de får funksjonsnedsettelser.
Det er vanskelig å tallfeste i hvor stor grad man kan effektivisere tjenestekostnader med velferdsteknologi,
men så langt er erfaringen at de systemene som er tatt i bruk gjør det mulig for helsepersonell å bruke mer tid
på helserelaterte oppgaver.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:

VA-anlegg (Vann, Avløp, Deponi)
Teknisk enhets forslag til investeringsprogram foreslås gjennomført, jf. tiltaksforslagene i vedlegg til
handlingsplan 2023-2026. Økte kostnadene til renter og avdrag forutsettes dekket via vann- og
avløpsgebyrene. Tiltakene er foreslått i prioritert rekkefølge med hensyn på risiko og sårbarhet.
6107 Diverse forsterkninger ledningsnett vann
Investering: kr 1.000.000 for hvert av årene i handlingsplanen.
Tiltaket omfatter eliminering av flaskehalser og oppgradering av anlegg for å øke funksjonsdyktig-het og
leveringssikkerhet både i normal drift, i tilfelle brudd på vitale ledninger og i tilfelle brannuttak. Beløpet har stått
undret på 500.000 i en årrekke og økes på bakgrunn av erfaringstall de siste årene.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
6136 Diverse forsterkninger/utbedringer avløp
Investering: kr 1.000.000 for hvert av årene i handlingsplanen.
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Tiltaket omfatter eliminering av strekk med dårlig kvalitet, og for å bedre sikkerhet i forhold til oppstuving i
kommunalt nett og faren for tilbakeslag i private bygg. I tillegg er det et økt behov for økt vedlikehold og
utskiftinger av maskinelt utstyr m.m. ved Oppdal Sentrum RA etter mer enn 20 års drift. Beløpet har stått undret
på 500.000 i en årrekke og økes på bakgrunn av erfaringstall de siste årene.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
6169 Høydebasseng og pumpestasjon Driva
Investering vann: kr 4.037.000 i 2023
For å øke sikkerheten for stabil leveranse av drikkevann må det etableres høydebasseng for drikkevann i
Driva. Høydebassenget vil medføre at undertrykk på ledningsnett unngås samt bedre kapasiteten på
slokkevann ved brann.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
Xxx2 og Xxx3 Sanering vann og avløp Brennhaugen
Investering vann: kr 3.661.000 i 2025, og 380.000 i 2026
Investering avløp: kr 5.491.000 i 2025 og 395.000 i 2026
Gammelt ledningsnett erstattes av nye på Brennhaugen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om
utskifting av private stikkledninger.
I 2026 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter sanering i 2025.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
Xxx4 og Xxx5 Sanering vann og avløp Morkel-/Kremlevegen
Investering vann: kr 3.333.000 i 2023 og 760.000 i 2024
Investering avløp: kr. 4.630.000 i 2023 og 829.000 i 2024
Gamle avløpsledninger erstattes av nye i deler av Morkelvegen og Kremlevegen. Der det er nødvendig, gis
det samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.
I 2024 må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres etter sanering i 2023.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
Xxx6 og Xxx7 Sanering vann og avløp Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen
Investering vann: kr 3.072.000 i 2024 og 375.000 i 2025
Investering avløp: kr 4.608.000 i 2024 og 375.000 i 2025
Det legges ny vannledning i 2024 i deler av Solei- / Røllik- / Røsslyngvegen. Der det er nødvendig, gis det
samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger. I 2025 må det pusses opp, tilsås, avrettes og
asfalteres etter saneringen i 2024.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
Xxx8 Forprosjekt ny renseløsning Oppdal sentrum RA
Investering avløp: kr. 300.000 i 2023
Oppdal sentrum renseanlegg er 27 år gammelt, og det er begrenset hvor mye mer som kan forventes av
anlegget. I tillegg ser det ut til at rensekravet blir betydelig innskjerpet snart (avventer tilbakemelding fra
Statsforvalteren om dette). De siste årene har vi slitt med å klare rensekravene, og nye krav vil framtvinge
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behov for omfattened ombygging eller bygging av nytt anlegg. Et nytt anlegg var i 2021 antydet å koste
mellom 60 og 80 millioner, så her må det planlegges nøye før man bestemmer seg for beste løsning.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
Xxx9 Utskifting av Ålma pumpestasjon
Investering vann kr 1.400.000 i 2024
Ålma pumpestasjoner har problemer med stor innlekking fordi grunnvannet er høyt i området og sumpen
hvor pumpene står er utett. I forbindelse med at alt ledningsnett i området er fornyet er det naturlig å sanere
pumpestasjonen for å få anlegget 100 % i orden.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
Xx10 og Xx11 Sanering vann og avløp Soleivegen etappe 1
Investering vann kr 2.268.000 i 2026
Investering avløp kr 3.402.000 i 2026
Det legges ny vannledning i Soleivegen. Der det er nødvendig gis det samtidig pålegg om utskifting av
private stikkledninger.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
Xx12 Avslutning av deponi
Investering kr 2.000.000 i 2025
At deponiet ligger åpent som i dag gjør at det blir vasket ut mer forurensing av det som ligger nede i deponiet
ut til Driva. Det er krav om å avslutte deponi så fort som mulig, men vi har fått bruke det til inert avfall inntil
kapasiteten er brukt opp. Deponiet antas ikke lenger å ha igjen noe restkapasitet og bør derfor avsluttes så
fort planleggingen av selve avslutningen er utført. Både Oppdal kommune og innbyggerne i Oppdal taper
penger for hver år som går uten at deponiet blir avsluttet (leiekostnader, prøvetaking, deponigassmålinger og
andre driftskostnader, ca. 100.000-200.000kr per år).
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
6227 og 6228 Sanering vann og avløp Roseringen
Investering vann kr 254.000 og avløp 340.000 i 2023
Det må det pusses opp, tilsås, avrettes og asfalteres i 2023 etter saneringen inneværende år.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter: ingen
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt: ingen
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh: 0
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk: ingen
6409 og 6410 Etablering av fjernavleste vannmålere
Investering vann hvert år i planperioden kr 150.000
Investering avløp hvert år i planperioden kr 150.000
For etablering av fjernavleste vannmålere hos abonnentene kreves innkjøp av antenner, programvare og
sendere / mottakere som monteres på vannmålerne. Dette for å øke service mot våre abonnenter.
Vannmålerne belastes også området avløp fordi også avløpsgebyret beregnes ut fra forbrukt vann.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter: ingen
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Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt: ingen
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh: 0
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk: ingen
Øvrige tiltak innen tekniske tjenester:
6246 Tiltak for myke trafikanter
Oppfølging av tidligere vedtak i handlingsplanen hvor 300 000 kroner skal fra og med 2018 bevilges årlig til
fremkommelighets- og sikkerhetstiltak for myke trafikanter. En slik bevilgning vil også kunne fungere som
kommunens egenkapitalbidrag når vi søker fylket om trafikk-sikkerhetsmidler. Eventuelle eksterne
tilskuddsmidler vil komme i tillegg til kommunal bevilgning.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
Xx13 Ålmen bru – rehabilitering
Investering kr 2.300.000 i 2023.
Brua har skader og mangler som truer bæreevne og trafikksikkerhet. Landkar er utvasket og har mangelfull
bakvegg. Korrosjon på hovedbjelker og lager. Rekkverk er svakt/løst og for kort på begge sider. Det
anbefales fjerning av eksisterende bakvegg og støp av nye, i tillegg til såletå ved landkar og
overflatebehandling av stålbjelker. Eksisterende rekkverk fjernes og erstattes av nytt brurekkverk i stål og
vegrekkverk på landsider. Brua har ikke begrensninger på bruksklasse. I dette forslaget ligger ikke
breddeutvidelse inne. Tiltak bør gjennomføres senest i 2023.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
6790 Brannstasjon
Investering totalt kr 75.400.000, fordelt på 28 mill. 2022 og 47.4 mill. i 2023.
Ny brannstasjon var budsjettert i opprinnelig budsjett for 2019, for så å bli forskjøvet til 2020 og videre til
2022 pga. uavklart tomtesituasjon og manglende forpliktende avtale om etablering av ny bro over Ålma i Ola
Setroms veg.
Avtale om bru er nå på plass og prosjektering av ny brannstasjon er godt i gang. Endrede krav til HMS fra
2016 og en del ønsker/krav fra TBRT har medført omtegning av planløsning og en økning i kostnadsestimat
som per april 2022 er på 75,4 millioner kroner. Det presiseres at det oppleves stor økning av materialkostnader
i markedet og endelig kostnadsramme først kan settes etter gjennomført anbudsrunde våren/sommeren 2022.
Oppdal kommune er medlem av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS med en eierandel på 2,96%. Ved
bygging av ny brannstasjon er det Oppdal kommune som blir stående som eier for bygget og gjennomfører de
låneopptak som er påkrevd for å gjennomføre prosjektet. Oppdal kommune leier ut brannstasjonen til TBRT
der alle kostnader (kapitalkostnader og driftskostnader) faktureres TBRT i sin helhet. I neste omgang fakturerer
TBRT sine eierkommuner for disse kostnadene. For Oppdal kommune sin del vil det si at 2,96% av de årlige
kostnadene med ny brannstasjon blir reell kostnad for Oppdal kommune. Oppdal kommunes økte kapitalkostnader som følge av ny brannstasjon er beregnet inn i handlingsplanen. Det er forutsatt at TBRT dekker
97,04% av kapitalkostnadene via tilskudd til Oppdal kommune. Økte driftskostnader er pr dato vanskelig å
anslå og er ikke beregnet inn i handlingsplanen. Ny brannstasjon vil føre til bortfall av leieinntekter for lokaler
som i dag disponeres av TBRT, ca. kr. 350.000 pr. år.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
Xx14 Oppgradering av kommunale veger
Investering: kr 1.300.000 pr. år i perioden 2023-2026
I de senere år er det avsatt 1.3 mill. kr til oppgradering kommunale veger. Denne bevilgningen søkes
innarbeidet i HP for kommende planperiode. Konkrete hva bevilgningen brukes til vil bli presisert i budsjett
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for kommende år. I løpet av 2022 vil hovedplan veg bli utarbeidet. Den vil synliggjøre det reelle behovet for
oppgradering av kommunale veger.
Ubrukte budsjettmidler er ikke overførbare fra år til år.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
Xx15 Rehabilitering kommunale offentlige bygg og boliger
Investering kr 4.300.000 i 2023 og 6.600.000 årlig i resten av planperioden.
I gjeldende handlingsplan ligger prosjektet inne med 3 millioner årlig.. Det er gjennomført en samlet
tilstandsanalyse av alle boliger. Kommunens internkontrollsystem er brukt som verktøy i dette arbeidet, og
analysen er stort sett gjennomført av kommunens egne driftsoperatører. Fokusområde har vært
fuktproblematikk. Analysen gir et godt øyeblikksbilde over tilstand på kommunens boliger. Bygningene er
vurdert utfra en tilstandsgrad 0 til 3. Tilstanden på bad/våtrom og kjøkken er der vi har de største utfordringer
knyttet til funn i analysen. Det var som forventet for boliger bygget på 70, 80 og til dels 90 tallet. Her ligger
kostnadene ofte mellom kr. 250.000 til kr. 500.000 for oppgradering og utskifting. Samlet kostnad for å får
boligene i tilstand 1 eller bedre, er kostnadsberegnet til kr. 21.122.000,-, pr.12.03.2022. Det foreslås at
oppgraderingen gjennomføres over en 6 års periode og vil kreve årlig bevilgning kr. 3.520.000,-.
Kommuneloven og tilhørende forskriftsverk tillater ikke bruk av investeringsmidler til ordinær drift og
vedlikehold. For å regulere forskjellene mellom drift og investeringer må vi støtte oss til gjeldende standarder
og i sammenheng med eiendomsforvaltning NS 3454. Her blir vi bedre kjent med begrepene FDVU (S-P).
Tiltak som gjøres for å utvikle, og oppgradere en bygning eller bygningsdel over tid i forhold til levetidsbegrensinger eller nye krav fra brukere, marked og myndighet kan defineres som investering. Tilførte
investeringsmidler øker/opprettholder bygningen verdi i et levetidsperspektiv.
På samme måte som for boliger er det gjort en tilstandsanalyse for kommunens formålsbygg og andre bygg.
Fokusområde har også her vært fuktproblematikk fordi det har største skadepotensial i bygg. Fukt og
fuktskader kan ofte være skjult, samtidig som skadeomfang kan uoversiktlig. Kostandene som fremkommer
etter tilstandsanalysen for kommunens formålsbygg, pr.12.03.2022, utgjør til sammen kr. 18 354 000,-. Det
foreslås at oppgraderingen gjennomføres over en 6 års periode og vil kreve årlig bevilgning kr. 3.059.000,- I
gjeldende handlingsplan/årsbudsjett ligger det 3 millioner kr. fast i investeringsbudsjettet til utskifting /
utbedring av bygg, slik at netto behov for økt bevilgning er 3,6 mill. kroner, noe som vil gi en årlig bevilgning
på 6,6 mill. kroner til formålet. For 2023 er bevilgningen satt til 4,3 mill. kr., da 2,3 mill. kr. er omprioritert til
rehabilitering av Ålmen bru, se omtale under prosjekt xx13.
Kommunestyret har presisert at den årlige bevilgningen også skal omfatte kommunalt eide boliger.
Merk at prosjekter under 100 000 kr. samt vedlikehold ikke kan finansieres med disse midlene.
Hvilke tiltak som skal gjennomføres spesifiseres i budsjettet for hvert år.
Ubrukte budsjettmidler er ikke overførbare fra år til år.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
Xx16 Ladepunkter for el-biler v/Rådhuset og Hjemmetjenesten
Investering kr 500.000 i 2023.
Infrastruktur for lading av el-biler er begrenset. Hjemmetjenesten skal i januar 2024 bytte ut bilparken til
elbiler. Oppdal kommune har fått tilsagn på tilskudd kr. 200.000,- til etablering av 8 ladepunkter ved carport
hjemmetjenesten og 5 ladepunkter ved rådhuset. Tiltaket er beregnet å koste kr. 500.000,-. Noe usikkerhet
knyttet til anleggsbidrag til nettleverandør.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
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Xx17 Oppgradering av ODMS-byggene
Investering kr 1.000.000 i 2023, kr 2.000.000 i 2024 og kr 1.000.000 i 2025.
Tilstandsanalysen som ble utarbeidet i forbindelse med overtakelse av ODMS-bygningene viste
tilstandsgradene (TG) 2. TG 2 betyr "Et visst omfang av feil og mangler og/eller avvik fra lover og forskrifter
som krever teknisk utbedring." Oppsummert er det nødvendig å gjennomføre følgende tiltak, jfr. rapport
utarbeidet av Takstforum 26.10.2021: Utskifting av vinduer underetasje gamle del, etterisolering av
betongfasader, nytt taktekke gamle del, renovering av garderober i treningssenter. I tillegg bør det
utarbeides samlet dokumentasjon for tekniske anlegg for hele ODMS. Tilsammen kr. 4,0 mill.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
6824 Høgmo barnehage nybygg
Investering kr 17.957.000 i 2023 og 36.958.000 i 2024
Xx18 Pikhaugen barnehage renovering/påbygg
Investering kr 1.560.000 i 2025 og 12.948.000 i 2026
Lokalene for Høgmo og Pikhaugen barnehager slik de framstår i dag tilfredsstiller ikke krav i blant annet
arbeidsmiljølov og har ikke hensiktsmessig funksjonalitet etter dagens standard. Dette er blant annet
dokumentert i K-sak 19/59 Utredning kommunale barnehager.
I 2020 la kommunedirektøren fram, etter bestilling fra kommunestyret, to skisseprosjekt utarbeidet av Kvadrat
arkitekter AS på henholdsvis bygging av ny 4-avdelingsbarnehage ved Høgmo og tilbygg/ renovering av
Pikhaugen barnehage.
Kommunestyret vedtok følgende 3.juni 2021(sak 62/21)
1.Kommunestyret er opptatt av at alle barn i Oppdal skal ha gode barnehager, og at alle
ansatte skal ha gode arbeidsforhold.
2.Kommunestyret vedtar at det skal være to kommunale barnehager i Oppdal sentrum.
3.Renovering/nybygg av Høgmo barnehage og renovering av Pikhaugen barnehage skal
gjennomføres som innovative anskaffelser. Kontakt med NTNU og Universitetsavtalen med
NTNU vurderes brukt, samt samarbeid med Nasjonalparken Næringshage.
4.Det vurderes om Oppdal kommune v/bygg og eiendom skal stå som byggherre og
prosjektstyrer.
5.Prosjektering og renovering/bygging av Høgmo og renovering Pikhaugen barnehage søkes
innarbeidet i Handlingsplan for 2022-2025
Prosjektering og bygging av Høgmo barnehage, samt prosjektering av tilbygg/renovering Pikhaugen
barnehage ligger inne i vedtatt Handlingsplan 2022-2025 og videreføres i Handlingsplan 2023-2026.
I Handlingsplan 2023-2026 er nå bygging Pikhaugen barnehage planlagt oppstartet i 2026.
Kostnadsestimatene bygger på skisseprosjektene og tall fra Handlingsplan 2022-2025 fra 2020 fra inkl. mva.
og en prisstigning på 4,4 %. fra januar 2021 til februar 2022.
Prosjekteringskostnader for forprosjekt anslås til kr. 1,5 mill. inkl. mva. ved ordinær totalentreprise for hver av
barnehagene. Kommunedirektøren har beregnet og lagt inn prosjekteringskostnader for totalentreprise, da det
er for denne typen anskaffelse Oppdal kommune har erfaringstall. Ved innovativ anskaffelse har en ingen egne
erfaringstall, men erfarer fra andre prosjekt i andre kommuner at en slik prosjektering er mer arbeidskrevende.
Under byggeperioden for Høgmo barnehage, kan det bli nødvendig med alternative lokaler til
barnehagedriften. Kostnad til dette er anslått til kr. 1,2 mill. uten mva. for 18 måneders stipulert byggeperiode.
Samlet investeringskostnad for 4-avdelings barnehage Høgmo er estimert til 56,4 mill. Samlet
investeringskostnad for tilbygg og renovering av Pikhaugen barnehage er estimert til kr.20,1 mill.
Da arealet øker i begge barnehagene med henholdsvis 679 m² for Høgmo og 140 m² for Pikhaugen, vil en få
økte FDV-kostnader. FDV- kostnader er for Høgmo barnehage beregnet etter FDV-nøkkel normal standard
kr. 1233 pr. m² ekskl. mva. Tekniske tjenesters ramme må økes med en helårskostnad på kr. 837.000 ekskl.
mva. for Høgmo og kr. 173.000 for Pikhaugen.
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Det er ikke beregnet økte driftskostnader for selve barnehagedriften. Rammene til barnehagene utregnes etter
antall barn. Bemanning og driftsutgifter pr. barn vil være det samme som nå. Kapasitetsmessig vil det være
en fordel at Høgmo barnehage står ferdig før en starter tilbygg og renovering av Pikhaugen barnehage.
Stipulert tidslinje:
2022: Forprosjekt Høgmo barnehage
2023: Oppstart bygging Høgmo barnehage 1.5.
2024: Ferdigstillelse Høgmo barnehage 1.11.
2025: Forprosjekt Pikhaugen barnehage
2026: Oppstart tilbygg og renovering Pikhaugen barnehage
2027: Ferdigstillelse Pikhaugen barnehage 1.5.
Beløp i 1.000 kroner:
Investeringsutgifter inkl. mva
Forprosjekt Høgmo
Byggeprosjekt Høgmo
Forprosjekt Pikhaugen
Byggeprosjekt Pikhaugen

2022

2023

2024

2025

17.957

36.958

2026

2027

12.948

5.560

1.500

Driftsutgifter eks. mva
Økte FDV-kostnader Høgmo
Økte FDV-kostnader Pikhaugen
Alternative lokaler for Høgmo i byggeperioden

1.560

2023

2024
141

680

560

2025
837

2026
837

2027
837
104 (7mnd)

2028
837
173

Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
6825 Kjøretøy eiendomsavdelingen
Investering 2023 kr 250.000.
Tekniske tjenester avdeling bygg har 5-årig leasing avtale på minimaskin til brøyting og parkarbeid. Denne
avtalen utgår mars 2023. Gjenkjøpsverdi kr. 250.000. Maskinen brukes til snørydding- veikosting og
parkarbeid.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
8203 Klargjøring av nye industritomter
Investering: kr. 250.000 pr. år for hvert av årene i handlingsplanen.
Det er fortsatt etterslep på grunnlagsinvesteringer veg, vann og avløp i Ålma industriområde. I K-sak 00/108
vedtok kommunestyret følgende:
"Investeringsbehov til veg, vann- og avløpsanlegg på industriområdet søkes innarbeidet i revidert
handlingsprogram for perioden 2002-2005."
Det har siden vært fulgt opp ved revideringen av handlingsplanene, med en årlig investering på kr 250 000,-.
Det legges til grunn at dette programmet skal videreføres for perioden 2023-2026.
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter:
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
8213 Ålma Industriområde opparbeidelse nytt industriareal
Investering kr 5.850.000 i 2023.
Formannskapet tilrådde i sak 22/16 den 15.02.2022 kommunestyret til å kjøpe ca. 24500m2 industriareal i
Ålma industriområde. Kommunestyret skal behandle saken den 17.03.2022. Opparbeidelse av industriarealet
er kostnadsberegnet definert i F-sak 22/16 er kostnadsberegnet til kr 5.050.000,-. Pr 02.03.2022 er det ikke
byggeklare industritomter i Oppdal. Det merkes pågang fra markedet vedrørende industriareal og i
kommuneplan er det et satsingsområde å legge til rette for næringsutvikling. Investeringskostnader for
infrastruktur, veg, vann og avløp, gatelys, asfalt, samt strøm vil bli dekket gjennom salg av de tomtene dette
74

Handlingsplan 2023-2026
prosjektet realiserer. Deler av Industrivegen sør (ved «nye» spekematen»), ca. 490m ble i sin tid ikke
opparbeidet med asfalt. Det anbefales at opparbeidelsen som er definert ovenfor også skal omfatte asfaltering
av de ca. 490 m av industrivegen syd som i dag ikke har asfalt. Dette er kostnadsberegnet til kr 800.000,-.
Dette beløpet kan ikke dekkes inn ved salg av industritomter og blir å regne som en grunnlagsinvestering.
Årlige driftskostnader er anslått til kr. 65.000
Beregnet årlig klimaeffekt i CO2-ekvivalenter: 103
Skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt:
Beregnet årlig effekt på energiforbruk i GWh:
Skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk:
1130 Egenkapitalinnskudd KLP
Det er forutsatt at KLP årlig vil kalle inn egenkapitalinnskudd fra eierne, deriblant Oppdal kommune. Beløpene
i planperioden er stipulerte.
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Hovedoversikter
Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4
første ledd
Bevilgningsoversikt drift
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Sum generelle driftsinntekter
Sum bevilgninger drift, netto
Avskrivninger
Sum netto driftsutgifter

Opprinnelig
Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 budsjett 2022
-234 255 000 -234 302 000 -235 056 000 -235 056 000
-231 354 000
-204 476 000 -204 476 000 -204 476 000 -204 476 000
-199 349 000
-34 528 000
-34 528 000
-34 528 000 -34 528 000
-35 000 000
-6 950 000
-6 950 000
-6 950 000
-6 950 000
-6 900 000
-2 286 000
-2 277 000
-2 267 000
-2 258 000
-2 882 000
-482 495 000 -482 533 000 -483 277 000 -483 268 000
-475 485 000
471 443 000 451 227 000
452 248 000 447 299 000
453 932 000
33 309 000
36 397 000
37 595 000
37 065 000
33 394 000
504 752 000 487 624 000
489 843 000 484 364 000
487 326 000

Regnskap
2021
-231 929 981
-207 391 319
-33 861 894
-6 875 269
-3 382 621
-483 441 084
432 298 166
30 616 531
462 914 697

Brutto driftsresultat

22 257 000

5 091 000

6 566 000

1 096 000

11 841 000

-20 526 387

Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter

-7 439 000
-7 728 000

-7 847 000
-7 728 000

-7 683 000
-7 728 000

-7 426 000
-7 728 000

-4 028 000
-7 700 000

-3 632 088
-7 732 822

10 661 000
21 100 000
16 594 000

14 560 000
23 200 000
22 185 000

15 660 000
23 700 000
23 949 000

15 181 000
23 500 000
23 527 000

6 812 000
20 578 000
15 662 000

5 477 520
21 672 080
15 784 690

-33 309 000

-36 397 000

-37 595 000

-37 065 000

-33 394 000

-30 616 531

5 542 000

-9 121 000

-7 080 000

-12 442 000

-5 891 000

-35 358 227

26 607 000
4 830 000
-5 216 000
15 005 000
-46 768 000
0

8 660 000
4 875 000
-5 216 000
16 453 000
-15 651 000
0

8 680 000
4 857 000
-5 216 000
13 634 000
-14 875 000
0

8 780 000
4 829 000
-5 216 000
19 024 000
-14 975 000
0

10 555 000
4 431 000
-5 916 000
19 202 000
-22 381 000
0
0

12 615 000
13 188 576
-10 362 674
54 538 935
-34 621 610
0

-5 542 000

9 121 000

7 080 000

12 442 000

5 891 000

35 358 227

0

0

0

0

0

0

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disponering eller dekning 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)
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Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4
andre ledd
Bevilgninger drift, netto pr ansvars-/
bevilgningsområde:

Budsjett 2023

Opprinnelig
Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 budsjett 2022

Regnskap
2021

Stab- og støttetjenester, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

33 153 000
36 134 000
30 000
-2 490 000
525 000
-1 046 000

32 271 000
35 252 000
30 000
-2 490 000
525 000
-1 046 000

31 471 000
34 852 000
30 000
-2 490 000
125 000
-1 046 000

31 471 000
34 852 000
30 000
-2 490 000
125 000
-1 046 000

31 881 000
35 578 000
44 000
-2 490 000
495 000
-1 746 000

30 528 000
33 599 474
1 461 000
-3 967 288
1 915 814
-2 481 000

Helse- og oppvekstforvaltning, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

51 862 000
57 192 000
0
0
0
-5 330 000

51 862 000
52 722 000
0
0
0
-860 000

52 042 000
52 303 000
0
0
0
-261 000

52 042 000
52 303 000
0
0
0
-261 000

51 131 000
51 572 000
0
0
0
-441 000

50 808 284
51 330 284
233 000
-321 000
0
-434 000

5 497 000
5 497 000
0
0
0
0

4 997 000
4 997 000
0
0
0
0

5 297 000
5 297 000
0
0
0
0

4 997 000
4 997 000
0
0
0
0

4 997 000
4 997 000
0
0
0
0

5 338 057
5 338 057
0
0
0
0

Plan og forvaltning, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

10 461 000
21 682 000
0
-2 004 000
0
-9 217 000

10 461 000
12 982 000
0
-2 004 000
0
-517 000

10 461 000
12 982 000
0
-2 004 000
0
-517 000

10 261 000
12 782 000
0
-2 004 000
0
-517 000

9 590 000
14 952 000
0
-2 704 000
0
-2 658 000

8 859 000
12 304 440
2 352 389
-1 377 944
0
-4 419 885

Oppdal helsesenter, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

61 990 000
61 990 000
0
0
0
0

61 637 000
61 637 000
0
0
0
0

61 637 000
61 637 000
0
0
0
0

61 637 000
61 637 000
0
0
0
0

61 637 000
61 637 000
0
0
0
0

63 158 000
63 928 694
145 846
-492 445
1 724 905
-2 149 000

Hjemmetjenester, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

84 613 000
84 613 000
0
0
0
0

84 613 000
84 613 000
0
0
0
0

84 613 000
84 613 000
0
0
0
0

84 613 000
84 613 000
0
0
0
0

85 967 000
85 967 000
0
0
0
0

84 275 000
84 233 976
124 603
-686 113
1 496 534
-894 000

Aune skole, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

41 207 000
41 207 000
0
0
0
0

40 024 000
40 024 000
0
0
0
0

39 329 000
39 329 000
0
0
0
0

38 735 000
38 735 000
0
0
0
0

38 505 000
38 505 000
0
0
0
0

36 626 000
38 531 067
0
-102 000
50 000
-1 853 067

Drivdalen oppvekstsenter, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

9 023 000
9 023 000
0
0
0
0

8 683 000
8 683 000
0
0
0
0

8 625 000
8 625 000
0
0
0
0

8 289 000
8 289 000
0
0
0
0

8 405 000
8 405 000
0
0
0
0

8 106 000
8 246 465
0
0
207 535
-348 000

Midtbygda oppvekstsenter, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

18 595 000
18 595 000
0
0
0
0

18 658 000
18 658 000
0
0
0
0

19 005 000
19 005 000
0
0
0
0

18 928 000
18 928 000
0
0
0
0

17 629 000
17 629 000
0
0
0
0

15 993 000
16 101 248
84 260
0
7 492
-200 000

Politisk styring og kontroll, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
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Bevilgningsoversikt drift

Budsjett 2023

Opprinnelig
Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 budsjett 2022

Regnskap
2021

Oppdal ungdomsskole, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

27 995 000
26 461 000
0
0
2 791 000
-1 257 000

28 240 000
26 706 000
0
0
2 791 000
-1 257 000

30 623 000
29 089 000
0
0
2 791 000
-1 257 000

27 142 000
25 608 000
0
0
2 791 000
-1 257 000

25 512 000
25 891 000
0
0
2 791 000
-3 170 000

25 671 000
26 205 473
0
-144 037
2 274 296
-2 664 732

Høgmo og Pikhaugen barnehager, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

14 566 000
14 566 000
0
0
0
0

14 446 000
14 446 000
0
0
0
0

13 886 000
13 886 000
0
0
0
0

13 886 000
13 886 000
0
0
0
0

13 228 000
13 228 000
0
0
0
0

12 913 001
12 813 315
0
-119 583
219 269
0

Tekniske tjenester, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

28 861 000
29 614 000
691 000
-722 000
0
-722 000

25 743 000
26 496 000
691 000
-722 000
0
-722 000

26 687 000
27 243 000
691 000
-722 000
0
-525 000

26 739 000
27 295 000
691 000
-722 000
0
-525 000

29 429 000
30 682 000
691 000
-722 000
0
-1 222 000

33 294 588
37 754 762
984 943
-1 250 117
0
-4 195 000

Helse- og familie, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

38 454 000
39 673 000
0
0
0
-1 219 000

38 454 000
39 673 000
0
0
0
-1 219 000

38 454 000
39 673 000
0
0
0
-1 219 000

38 454 000
39 673 000
0
0
0
-1 219 000

38 095 000
39 314 000
0
0
0
-1 219 000

33 965 001
33 912 050
1 019 076
-1 027 623
1 313 470
-1 251 972

NAV, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

7 646 000
9 016 000
0
0
0
-1 370 000

7 646 000
9 016 000
0
0
0
-1 370 000

7 646 000
9 016 000
0
0
0
-1 370 000

7 646 000
9 016 000
0
0
0
-1 370 000

7 646 000
9 016 000
0
0
0
-1 370 000

7 233 000
7 595 461
0
-554 000
988 539
-797 000

Kirkelig sektor, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

5 347 000
5 347 000
0
0
0
0

5 347 000
5 347 000
0
0
0
0

5 347 000
5 347 000
0
0
0
0

5 347 000
5 347 000
0
0
0
0

5 347 000
5 347 000
0
0
0
0

5 217 000
5 217 000
0
0
0
0

14 453 000
14 453 000
0
0
0
0

14 453 000
14 453 000
0
0
0
0

14 453 000
14 453 000
0
0
0
0

14 453 000
14 453 000
0
0
0
0

14 163 000
14 163 000
0
0
0
0

14 377 000
15 042 959
0
-49 194
0
-616 765

2 293 000
2 293 000
0
0
0
0

1 813 000
1 813 000
0
0
0
0

1 509 000
1 509 000
0
0
0
0

1 496 000
1 496 000
0
0
0
0

2 962 000
2 962 000
0
0
0
0

-6 645 462
-6 645 462
0
0
0
0

-5 913 000
-5 913 000
0
0
0
0

-6 291 000
-6 291 000
0
0
0
0

-6 611 000
-6 611 000
0
0
0
0

-6 611 000
-6 611 000
0
0
0
0

-5 913 000
-5 913 000
0
0
0
0

-13 211 097
-13 211 097
0
0
0
0

450 103 000
471 443 000
721 000
-5 216 000
3 316 000
-20 161 000

443 057 000
451 227 000
721 000
-5 216 000
3 316 000
-6 991 000

Oppdal kulturhus KF, netto bevilgning
Nettoutgift
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Tilleggsbevilgninger og avskrivninger, netto bevilgning
Nettoutgift/-inntekt
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Kraftrettigheter, netto bevilgning
Nettoinntekt
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Sum alle områder, netto bevilgning
Nettoutgift/-inntekt
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
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444 474 000 439 525 000
452 248 000 447 299 000
721 000
721 000
-5 216 000
-5 216 000
2 916 000
2 916 000
-6 195 000
-6 195 000

440 211 000 416 505 372
453 932 000 432 298 166
735 000
6 405 117
-5 916 000 -10 091 344
3 286 000
10 197 854
-11 826 000 -22 304 421
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Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6
Budsjett 2023
Driftsinntekter
Rammetilskudd
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter

Budsjett 2024

Budsjett 2025 Budsjett 2026

Opprinnelig
budsjett 2022

Regnskap 2021

-234 255 000
-204 476 000
-34 528 000
-6 950 000
-16 286 000
-49 452 000
-21 978 000
-64 551 000
-632 476 000

-234 302 000
-204 476 000
-34 528 000
-6 950 000
-16 277 000
-49 452 000
-21 978 000
-64 551 000
-632 514 000

-235 056 000
-204 476 000
-34 528 000
-6 950 000
-16 267 000
-49 452 000
-21 978 000
-64 551 000
-633 258 000

-235 056 000
-204 476 000
-34 528 000
-6 950 000
-16 258 000
-49 452 000
-21 978 000
-64 551 000
-633 249 000

-231 354 000
-199 349 000
-35 000 000
-6 900 000
-16 882 000
-49 452 000
-21 978 000
-64 551 000
-625 466 000

-231 929 981
-207 391 319
-33 861 894
-6 875 269
-15 970 021
-103 525 730
-21 954 813
-71 950 207
-693 459 234

331 404 000
59 923 000
175 078 000
55 019 000
33 309 000
654 733 000

331 404 000
59 923 000
154 862 000
55 019 000
36 397 000
637 605 000

331 404 000
59 923 000
155 883 000
55 019 000
37 595 000
639 824 000

331 404 000
59 923 000
150 934 000
55 019 000
37 065 000
634 345 000

331 404 000
59 923 000
157 567 000
55 019 000
33 394 000
637 307 000

347 086 341
58 873 997
176 761 363
59 594 616
30 616 531
672 932 848

Brutto driftsresultat

22 257 000

5 091 000

6 566 000

1 096 000

11 841 000

-20 526 386

Finansinntekter
Renteinntekter
Utbytte
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter

-7 439 000
-7 728 000
10 661 000
21 100 000
16 594 000

-7 847 000
-7 728 000
14 560 000
23 200 000
22 185 000

-7 683 000
-7 728 000
15 660 000
23 700 000
23 949 000

-7 426 000
-7 728 000
15 181 000
23 500 000
23 527 000

-4 028 000
-7 700 000
6 812 000
20 578 000
15 662 000

-3 632 088
-7 732 822
5 477 520
21 672 080
15 784 690

-33 309 000

-36 397 000

-37 595 000

-37 065 000

-33 394 000

-30 616 531

5 542 000

-9 121 000

-7 080 000

-12 442 000

-5 891 000

-35 358 227

8 660 000
4 875 000
-5 216 000
16 453 000
-15 651 000

8 680 000
4 857 000
-5 216 000
13 634 000
-14 875 000

8 780 000
4 829 000
-5 216 000
19 024 000
-14 975 000

10 555 000
4 431 000
-5 916 000
19 202 000
-22 381 000

12 615 000
13 188 576
-10 362 674
54 538 935
-34 621 610

0

0

0

0

9 121 000

7 080 000

12 442 000

5 891 000

35 358 227

0

0

0

0

0

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger
Sum driftsutgifter

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering
26 607 000
Avsetning til bundne driftsfond
4 830 000
Bruk av bundne driftsfond
-5 216 000
Avsetning til disposisjonsfond
15 005 000
Bruk av disposisjonsfond
-46 768 000
Dekning av tidligere års merforbruk
Bruk av tidligere års mindreforbruk
0
Sum disponering eller dekning av netto
driftsresultat
-5 542 000
Fremført til inndekning i senere år
(positivt tall =merforbruk, negativt
tall=mindreforbruk)

0
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Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften
§5-5 første ledd

Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
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
Bruk av bundne investeringsfond
Avsetning til ubundet investeringsfond
Bruk av ubundet investeringsfond
Sum overføring fra drift og netto
avsetninger
Fremført til inndekning i senere år
(udekket beløp)

2023
101 373 000
1 500 000

2024
78 705 000
1 600 000

2025
25 212 000
1 700 000

Opprinnelig
2026
budsjett 2022
30 143 000 116 244 000
6 390 000
1 800 000
1 400 000

102 873 000

80 305 000

26 912 000

31 943 000

124 034 000

Regnskap
2021
47 153 046
1 275 612
48 428 658

-15 420 000
-392 000

-12 438 000
0
-1 683 000

-1 492 000
0
-1 683 000

-3 570 000
0
-1 683 000

-59 764 000
-75 576 000

-58 717 000
-72 838 000

-16 250 000
-19 425 000

-19 103 000
-24 356 000

7 000 000
-7 000 000
4 504 000
-4 504 000
0

7 000 000
-7 000 000
4 753 000
-4 753 000
0

7 000 000
-7 000 000
5 004 000
-5 004 000
0

7 000 000
-7 000 000
5 366 000
-5 366 000
0

7 000 000
-7 000 000
4 229 000
-2 000 000
2 229 000

8 546 526
-8 546 526
3 975 876
-3 199 024
776 852

-26 607 000

-8 660 000

-8 680 000

-8 780 000

-10 555 000

-690 000

1 683 000
-490 000

1 683 000
-490 000

1 683 000
-490 000

-55 380 000

-12 615 000
26 482
-3 810 101
89 939 000
-5 064 152

-27 297 000

-7 467 000

-7 487 000

-7 587 000

-65 935 000

68 476 229

0

0

0

0

0

0
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-12 692 000
-6 456 495
-2 851 000
-2 238 114
0
-7 159 869
0 -85 165 585
0
-20 000
-44 785 000 -16 641 675
-60 328 000 -117 681 738
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Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften
§5-5 andre ledd

2023
1086
1088
1091
1167
1169
1170
1172
1173
1174
1175

Sti-prosjekt Vang
Rehab/oppgrad Kullsjøen friluftsomr
eByggesak-modul
IKT-infrastruktur 2019
Ny telefoniløsn fra fasttelefoni til mobiler
Oppgradering utstyr møterom
Nye kontorlokaler økonomi, flytting
Nye moduler Visma HRM/Økonomi
IKT infrastruktur
Nytt sak-/arkivsystem

2024

2 550 000

100 000

1 786 000

18 228 000

2025

2026

1176 Oppgradering hjemmesiden
Xxx1 Helseplattformen
2404
3711
3714
3828
5711
6107
6136
6186
6187
6169
Xxx2
Xxx3
Xxx4
Xxx5
Xxx6
Xxx7
Xxx8
Xxx9
Xx10
Xx11
Xx12
6227
6228
6232
6233

Oppgradering kulturhuset B 2022
Velferdsteknologi pleie og omsorg
Kjøkkenutstyr helsesenteret
Utkjøp av bil hjemmetjensten
Brannsikring av kirkene
Div forsterkninger ledn.nett vann
Diverse forsterkn lednnett avløp
Nyanl Driva boligfelt nord, vann
Nyanl Driva boligfelt nord, avløp
Høydebasseng og pumpestasjon Driva
Sanering vann Brennhaugen
Sanering avløp Brennhaugen
Sanering vann Morkel-/Kremlevegen
Sanering avløp Morkel-/Kremlevegen
Sanering vann Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen
Sanering avløp Solei-/Røllik-/Røsslyngvegen
Forprosjekt ny renseløsning Oppdal sentrum RA
Utskifting av Ålma pumpesasjon
Sanering vann Soleivegen etappe 1
Sanering avløp Soleivegen etappe 1
Avslutning av deponi
Sanering vann Roseringen
Sanering avløp Roseringen
Ola Setromsv - rekkverk
Ombygging kryss v/Spar

436 000

1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

3 661 000
5 491 000

380 000
395 000

Opprinnelig
budsjett 2022
0
0
220 000
0
0
0
0
200 000
2 483 000
2 500 000

Regnskap
2021
275 222
1 491 362
0
190 103
360 571
524 838
55 328
287 501
1 805 240
0

140 000

0

2 550 000
5 460 000
250 000
250 000
3 840 000
500 000
500 000
0
0

0
3 609 188
0
0
0
377 303
894 852
500 010
353 257

1 557 000
2 336 000
500 000
0

0
0
0
1 045 168

300 000

606 550

0

750 000

4 037 000

3 333 000
4 630 000

760 000
829 000
3 072 000
4 608 000

375 000
375 000

300 000
1 400 000
2 268 000
3 402 000
2 000 000
254 000
340 000

6246 Tiltak for myke trafikanter

300 000

Xx13 Ålmen bru - rehabilitering

2 300 000

300 000

6251 Forsterkn Gml Kongeveg
6254 Utvidelse renseanl, kvinnegarderobe
6259 Sanering avløp Lønset
6261 Opparb parkplass turomr Kåsen
6262 Nytt vegkryss E6 - Bjørkmosvingen
6266 Utskifting gatelysarmatur - led

300 000

300 000

1 500 000

50 105

0

834 503

450 000

0

0

474 495

100 000

0

0

434 254

6272 Sanering vann Bjørndalsvegen

147 000

476 456

6273 Sanering avløp Bjørndalsvegen

220 000

737 348

6400 Sanering av div AF-ledninger vann

302 000

610 436

6401
6402
6403
6404
6405
6407
6408

378 000
156 000
233 000
210 000
100 000
0
0

914 743
632 809
858 879
0
0
1 774 513
18 450

6271 Oppgradering PLS, avløp

Sanering av div AF-ledninger avløp
Sanering vann Kantarellvegen
Sanering avløp Kantarellvegen
Sanering avløp Tågvollan
Hovedplan drikkevann
Parkering Siva - SPA8
Nytt fortau i Nyvegen
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6409
6410
6411
6412
6413
6754
6779
6781
6782
6785
6790
Xx14
Xx15
Xx16
Xx17
6800
6808
6809
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
Xx18
6825
8103
8112
8113
8115
8129
8131
8133
8134
8135
8201
8203
8213
8269
8281
8282
8283
8513

1130

2023
150 000
150 000

Etabl av fjernavleste vannmålere andel vann
Etabl av fjernavleste vannmålere andel avløp
Forprosj slambeh.løsn Oppdal sentrum RA
Avslutningsplan avfallsdeponi
Hovedplan veg
Bofellesskap for demente
Oppgrad.brannsentraler Helsesentr/Mellomvn 2
Toalettbygg Vang
Utvikl nye utleieboliger Luvn 9, salg av boliger
Luvegen 9
Brannstasjon
47 400 000
Oppgradering av kommunale veier
1 300 000
Rehabilitering av kommunale bygg
4 300 000
Ladepunkter el-biler v/Rådhuset og hos
Hjemmetjenesten
500 000
Oppgradering av ODMS-byggene
1 000 000
Boas I utbedr mugg og soppskader
Oppgrad pga brannkrav div bygg
Ungd.skolen rehab nedløp/gradrenner
Kjøp av utleiebolig
Garasje/carport minibuss Engvn 2
Oppgradering utleieboliger
Rehab taktekke Helsesenteret
Rådhuset oppgr ford.skap, eltavler,nødstrømaggr
Sanering asbest - formålsbygg
Nytt tak Rådhuset
Elevkantine ungdomsskolen
Ombygg ktr sokkel Dagsenter (Huset)
Ombygging Statens Hus, tannlegektr
Høgmo barnehage
17 957 000
Pikhaugen barnehage
Kjøretøy eiendomsavd.
250 000
Brennhaugområdet
Fagerhaug boligfelt
Driva boligfelt
Sentrum sør utbyggingsområde
Boligområde Brennhaug Mjøen del 2
Boligtomter sentrumskjernen
Driva boligfelt nord 1.etappe
Utbygging boligområde nord for Bøndernes
Klargjøring av boligtomter Bjørkmoen 3
Kåsen industriområde
Klargjøring av nye industritomter
250 000
Ålma industriområde
5 850 000
Utvikling komm.grunn Vangslia
Reguleringsplan Oppdal Miljøstasjon
Utbedr løypetrase friområde i sentrum
Innløsn festeomr gnr 288/128,133
Salg av aksjer Vitnett AS
Sum investering i varige driftsmidler
101 373 000
Egenkapitalinnskudd KLP
Sum Investeringer i aksjer og andeler i
selskaper

2024
150 000
150 000

2025
150 000
150 000

1 300 000
6 600 000

1 300 000
6 600 000

2 000 000

1 000 000

Opprinnelig
2026
budsjett 2022
150 000
150 000
150 000
150 000
200 000
200 000
300 000
0
0
156 000
0
1 121 000
28 000 000
1 300 000
6 600 000

Regnskap
2021
0
0
0
0
0
35 749
385 610
0
40 383
728 592
47 544

0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 500 000
14 000 000
0
0
1 500 000

14 710 611
10 000
126 608
2 768 670
336 643
804 144
1 651 666
260 425
228 292
168 750
57 447
178 491
238 921
0

1 400 000
0
0
54 000
0
0
0
1 820 000
0
1 000 000
0
250 000

0
18 005
1 885
182 627
1 085
9 705
14 355
1 104 958
656 309
0
76 645
249 990

0
0
1 500 000
38 951 000

817 316
64 008
0
0
234 128
47 153 046

36 958 000
1 560 000

250 000

250 000

12 948 000

250 000

78 705 000

25 212 000

30 143 000

122 634 000

1 500 000

1 600 000

1 700 000

1 800 000

1 400 000

1 275 612

1 500 000

1 600 000

1 700 000

1 800 000

1 400 000

1 275 612
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INNMELDTE KONSEKVENSJUSTERINGER FRA ENHETENE TIL HANDLINGSPLAN 2023 - 2026
Enhet

Navn på tiltaket

Aune skole

Spesialundervisning

Aune skole

Hjelp til enkeltelever

Drivdalen
oppvekstsenter

Spesialundervisning

Hjemmetjenesten

Vedtak om øking av timer
til Brukerstyrt Personlig
Assistent.

Hjemmetjenesten

Nytt behov for døgnavlasting en helg
pr.måned.
Spesialundervisning

Midtbygda
oppvekstsenter

Oppdal ungdomsskole Spesialundervisning

Plan og forvaltning,
unntatt
selvkostområder

Presisering av regelverk
selvkost/ikke selvkost

Endring i årlig
utgift fra og med
2023

Hvorfor har behovet for konsekvensjustering oppstått?

Hvilken betydning Endring CO2
får justeringen for
tiltakets
påvirkning på
klima og energi?

1 400 000 Skolemodellen er grunnlaget for tildelingen av midler til skolene og er beregnet ut i fra antall elever. Midler til spesialundervisning er Ingen.
en del av modellen. For Aune barneskole var modellen riktig i forhold til behovet i 2010, da var det få elever fordelt på 7 trinn som
hadde behov for 1 voksen på full tid. I dag har skolen ca. 3 ganger så mange elever fordelt på 7 trinn som har tilsvarende behov.
Dette er elever med diagnoser som utløser store hjelpebehov. De øvrige elevene med enkeltvedtak om spesialundervisning er ikke
medregnet her. Pr i dag må vi ta av midlene som er tiltenkt ordinær undervisning for å kunne gi lovpålagt opplæring til disse elevene
(Opplæringsloven § 5-1). Dette utgjør ca. 2 lærerstillinger á kr. 700 000,-.
600 000 I elevgruppen er det store helserelaterte hjelpebehov, både i skole og SFO. Behovet er av en slik art at skolen er helt avhengig av
Ingen.
ekstraressurser for å kunne håndtere situasjonen.
150 000 Skolene bruker mer på spesialundervisning enn det som ligger inne for hver enkelt skole i skolemodellen. Dette skyldes større vedtak liten
der det er behov for flere timer pr. elev. Vi ser at det er flere elever som har behov for et individuelt opplegg nå enn tidligere. Dette
betyr at utgiftene til spesialundervisning øker, selv om antall elever som har behov for spesialundervisning ikke øker. Vi ser at den
summen som ligger inne på hver enkelt skole nå ikke er justert for lønnstigning. Dette har betydning for den reelle kostnaden med
spesialundervisning for den enkelte skole. Hver enkelt skole legger derfor inn dette tiltaket som en konsekvensjustering
557 000 Bruker med innvilget vedtak på 50 timer pr. uke med Brukerstyrt Personlig Assistent har fått innvilget en øking på 30 timer pr uke
med bakgrunn i sin helsetilstand. Til sammen 80 timer pr uke. Ny kostnad for øking av timeantallet er kr 557 000 . Eksisterende
vedtak har en kostnad på kr 928 000. Vedtaket vil få en sluttsum på kr
1 485 000. Pr 2021 er innslagspunktet for ressurskrevende tjenester kr 1 470 000, så det blir ingen refusjon å få da sluttsum og
innslagspunkt er ca lik.
240 000 Innvilget søknad om behov for døgnavlasting på helg for bruker.

Oppdatert
Endring GWh
skjønnsmessig
vurdering av årlig
klimaeffekt

0 Liten

0

Liten

Oppdatert
skjønnsmessig
vurdering av årlig
effekt på
energiforbruk

0 Liten

0

Liten

vanskelig å si

Liten

Liten

usikkert.

Liten

Liten

Liten

Liten

Liten

Liten

500 000 Skolene bruker mer på spesialundervisning enn det som ligger inne for hver enkelt skole i skolemodellen. Dette skyldes større vedtak Liten
der det er behov for flere timer pr. elev. Vi ser at det er flere elever som har behov for et individuelt opplegg nå enn tidligere. Dette
betyr at utgiftene til spesialundervisning øker, selv om antall elever som har behov for spesialundervisning ikke øker vesentlig. Vi ser
at den summen som ligger inne på hver enkelt skole nå ikke er justert for lønnstigning. Dette har betydning for den reelle kostnaden
med spesialundervisning for den enkelte skole. Hver enkelt skole legger derfor inn dette tiltaket som en konsekvensjustering. For
Midtbygda skole er det reelle spespedbehovet 53 lærertimer og 27 fagarbeidertimer for å følge opp dette. For 2022 er det vi reelt
har dekt opp i rammen 35 lærertimer og 13 fagarbeidertimer. Dvs at det mangler 18 lærertimer og 14 fagarbeidertimer for å kunne
gi et fullstendig tilbud. Det tilsvarer tilsammen en 130% stilling. Skolen klarer gjennom samkjøring av tiltak og effektiv bruk av
ressurser å minimere behovet noe. Det er derfor nødvendig med ca 70% stilling eller 500.000,- for å dekke opp nødvendig
spes.ped.behov pr dd.
282 000 Konsekvensjustering 2023-2026
Spesialundervisning
Forankring: Oppvekst
Mer ressurs til nødvendig spesialundervisning.
Ungdomsskolen bruker mer på spesialundervisning enn det som ligger inne i skolemodellen. Dette skyldes større vedtak der det er
behov for flere timer pr. elev. Vi ser at det er flere elever som har behov for et individuelt opplegg nå enn tidligere. Dette betyr at
utgiftene til spesialundervisning øker, selv om antall elever som har behov for spesialundervisning ikke øke. Vi ser at den summen
som ligger inne er prisjustert, men ikke justert for lønnstigning. Ungdomsskolen har i ramma fått overført 4 793 000. Vårt reelle
behov ut ifra årsverk som jobber med spesialundervisning er 5 075 000. dette utgjør en differanse på 282 000. Vi ber om at dette blir
konsekvensjustert.
768 000 I september 2021 kom ble det gitt ut en ny veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker av KMD. I denne veileder Ingen
kommer nye presiseringer av hvilke kostander som kan henføres til selvkost, og hvilke kostander som må dekkes av kommunen selv.
Nytt i denne veilederen er at den ansattes bruk av tid til veiledning etter forvaltningsloven § 11, samt klagebehandling av saker ikke
kan henføres til selvkost. Oppdal kommune har tidligere registrert tidsforbruk til dette som en del av selvkostkostandene. Det er nå
foretatt nye beregninger hvor dette er tatt ut av selvkost, og henført til ikke selvkost.

Enhet

Navn på tiltaket

Plan og forvaltning,
unntatt
selvkostområder

Delfinansiering av
områdekoordinator for
vannområde Orkla

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Manglende
husleiebetaling

Tekniske tjenester unntatt selvkost
Tekniske tjenester unntatt selvkost

Reduserte
husleieinntekter
Kommunal overtakelse av
ODMS - drift

Tekniske tjenester
unntatt selvkost

Vintervedlikehold

Stab- og
støttetjenester

Reduserte inntekter som
følge av at oppfølging av
lærlinger flyttes til
Opplæringskontoret

Endring i årlig
utgift fra og med
2023

Hvorfor har behovet for konsekvensjustering oppstått?

35 000 Kommunestyret vedtok i sak 21/130 den 17.12.21 at Oppdal kommune skal bidra til finansiering av områdekoordinator for Orkla
vannområde. Kommunen har således forpliktet seg til å bidra med kroner 35 000 årlig til og med 2026.

Hvilken betydning Endring CO2
får justeringen for
tiltakets
påvirkning på
klima og energi?

Oppdatert
Endring GWh
skjønnsmessig
vurdering av årlig
klimaeffekt

Oppdatert
skjønnsmessig
vurdering av årlig
effekt på
energiforbruk

Vil bidra til
redusert
forurensning og
økt
fiskekultiveringstil
tak.

Middels

Liten

505 000 Manglende husleiebetaling for leiligheter brukt til personale, til sammen 5 leiligheter: Bjerkehagen 1 (3 stk), Mellomvegen (1 stk) og
Engvegen 2 (1 stk). I tillegg brukes to leiligheter til avlastning: Boas2 - (1 stk) og Mellomvegen (1 stk). Bortfall husleie tilsammen kr
457.608,- Manglende strøm-refusjon tilsammen kr. 47.040,-. Totalt kr. 504.648,- pr. år.
28 000 Redusert husleieinntekt for redusert kontorutleie til Revisor. Leiekontrakt med revisorkontoret fra 2 kontorer til 1 kontor
2 907 000 Oppdal distriktsmedisinsk senter ODMS planlegges overtatt av Oppdal kommune. Driftskostnader for bygget er beregnet til ca. 2,9
mill. kr. pr. år, mens leieinntekter er beregnet til ca. 4,8 mill. kr. pr. år. Budsjett for driftskostnadene er satt opp med henvisning til
Norsk prisbok. Here er areal styrende for endelig budsjett.
560 000 I forbindelse med anbudskonkurranser på kommunale brøyteroder viste tilbudene en årlig økning på kr 560.000 i beredskapstillegg. liten
Timeprisene har økt langt over generell prisstgning. I tillegg har det vært et merforbruk i forhold til budsjett på brøyting/strøing i de
to første månedene av 2022 på kr 540.000. I løpet av året skal det gjennomføres tre nye anbudskonkurranser på vintervedlikehold.
Det er stor grunn til å forvente at disse vil medføre en kostnadsøkning for kommunen. Dette er ikke hensyntatt i denne
konsekvensjusteringen.
306 000 I sak 22/18 i kommunestyrets møte 17.3.22 ble det bl.a. fattet følgende vedtak: "Oppdal kommune ønsker å styrke OKOR og innen
utgangen av 2022 skal OKOR ha ansvar for all oppfølging av lærlinger i kommunen. Oppdal kommune skal øke antall lærlinger fra
høsten 2023. Vi ber kommunedirektøren om at økningen legges inn i handlingsplanen og i budsjettprosessen." Å flytte oppfølgingen
av læringer til OKOR betyr at deler av lærlingetilskuddet tilfaller OKOR, noe som betyr lavere lærlingetilskudd til Oppdal kommune,
tilsammen kr. 306.000. Beløpet fordeler seg slik mellom enhetene: Stab og støtte 1 lærling kr. 34.000, Midtbygda oppvekstsenter 1
lærling kr. 34.000, Høgmo og Pikhaugen barnehager 3 lærlinger kr. 102.000 og Aune skole 4 lærlinger kr. 136.000.

ENHETENES INNSPILL TIL DRIFTSTILTAK - HANDLINGSPLAN 2023 - 2026
Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter

Kort beskrivelse av
tiltakets påvirkning på
klima og energi

Driftsutgift
2023 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2024 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2025 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2026 (eks.
mva.)

For å få god kvalitet i undervisningen er vi avhengig av å ha digitale skjermer i alle klasserom. Skolen har i dag 25 Digitale skjermer er i dag et nødvendig læremiddel for å nå
cleverboard-tavler og prosektorer. Nye prosjektorer og pærer er blitt så kostbart at det lønner seg å lease nye
målene i fagfornyelsen.
skjermer som ikke trenger projektor. Pga begrenset levetid må vi bytte ut alle skjermene på skolen innen kort tid.

Alternativ løsningsmulighet er prosjektor med
whiteboard-tavle, men kostnaden på dette er
omtrent lik kostnaden på nye digitale skjermer.

300 000

300 000

300 000

300 000

Oppvekst;

Barneskolene i Oppdal ser et behov for ekstra ressurs i SFO i forhold til barn med særskilte behov. Elever med
Barna har krav på et forsvarlig tilbud på SFO.
store enkeltvedtak går svært ofte på SFO. Disse elevene har behov for en-til-en oppfølging også her. Dette krever
flere voksne i tillegg til bemanningsnormen som vi forholder oss til. Kommunen plikter å ha et SFO-tilbud til slike
elever. I tillegg har elever på 5.-7.trinn med særskilte behov, krav på gratis SFO. Da blir behovet for bemanning
enda større, da dette tilbudet blir noe på siden av å delta i den ordinære SFO-gruppa hele ettermiddagen.

Kommunen plikter å ha et SFO-tilbud til alle elever
på 1.-4.trinn, og for elever med særskilte behov på 5.7.trinn, dermed er det ingen alternative
løsningsmuligheter.

Vi kan ikke se at dette
tiltaket har noen
påvirkning på klima og
energi.
Ingen.

300 000

300 000

300 000

300 000

1

Kommuneplanens
samfunnsdel;Folkehelseplan;

Barn som er født til og med november har rett på barnehageplass den måneden de fyller ett år. Dette har gitt en Det vil sikre oss at vi har ressurser til å ivareta 1-åringen på en Økt ressurs til bemanning. Økt ramme for Drivdalen
barnehage på kr. 217.000 kr
stor økning av ettåringer i barnehagene, og endret gruppestrukturen. Det er stor forskjell fra få år tilbake der de trygg og sikker måte
eldste på småbarnsavdelingene fylte tre år siste året de gikk der. Ettåringens behov for hjelp og nærhet fra en
voksenperson er forskjellig fra to- og treåringenes behov.
Det er satt inn et massivt trykk fra stat og fylke i forhold til kartlegginger av barns ferdigheter, bedring av
systemene for tverrfaglig samarbeid rundt barn, og i forhold til tidlig innsats når det gjelder sårbare/utsatte barn.
I et helhetlig perspektiv med barnets beste som fokus, er det ut fra en faglig vurdering det arbeidet som utføres i
barnehagen allerede fra oppstarten i ettårsalderen, som er den viktigste innsatsen for en positiv utvikling.
Livskvalitet er et fokusområde for Oppdal kommune, der folkehelse og omsorg er kritiske suksessfaktorer for at
innbyggere skal kunne oppleve kvalitet.
Kvalitet for ettåringer er å kunne oppleve forutsigbarhet, stabile og trygge omgivelser når de starter i
barnehagen. Det kreves nok voksenressurs som kan skape den gode relasjonen til hver enkelt ettåring (Jfr.
“trygghetssirkelen”).
Det er to grunnleggende behov for et hvert barn angående tilknytning og utvikling:
1. Behovet for beskyttelse og omsor, 2. Behovet for å undersøke og mestre verden
Bemanningsnormen for barnehagene som kom i 2018, lovfestet en bemanning på tre småbarn pr voksen. I de
kommunale barnehagene i Oppdal har man fulgt en slik norm siden 90-tallet.
For å imøtekomme ettåringenes behov for stabile voksenpersoner der det skal knyttes nære, gode relasjoner,
bør vi ha en voksentetthet på 1 voksen pr 2,5 barn – dvs 4 hele stillinger på 10 ettåringer.
Dette gir følgende økonomiske utspill:
Ved småbarnsavdeling med 9 plasser vil denne endringen utgjøre økt årsverk på 60 % i grunnbemanningen. Ved
småbarnsavdeling med 12 plasser vil det utgjøre økt årsverk på 80 %. Forutsatt at småbarnsavdelingene er fylt
med ettåringer vil nytt tiltak utgjøre (utregnet på grunnlag av en fagarbeiderlønn i full ansiennitet):
Høgmo (10 pl): kr 362.400, Pikhaugen (12 pl): kr 432.700, Midtbygda (16 pl): kr 579.000, Drivdalen (6 pl): Kr.
217.000

Liten

217 000

217 000

217 000

217 000

Drivdalen
oppvekstsenter

2

Kommuneplanens samfunnsdel;

Barneskolene i Oppdal ser et behov for ekstra ressurs i SFO i forhold til barn med særskilte behov. Elever med
Tiltaket vil gjøre at vi er i stand til å gi tilbudet som disse
store enkeltvedtak går svært ofte på SFO. Disse elevene har behov for en-til-en oppfølging også her. Dette krever elevene skal ha både i forhold til oppfølging og trygghet
flere voksne i tillegg til bemanningsnormen som vi forholder oss til.
Kommunen plikter å ha et SFO-tilbud til slike elever. I tillegg har elever på 5.-7.trinn med særskilte behov, krav på
gratis SFO. Da blir behovet for bemanning enda større, da dette tilbudet blir noe på siden av å delta i den
ordinære SFO-gruppa hele ettermiddagen.

For å ivareta behovet foreslås økt ramme til
Fagarbeider i 25 % stilling: kr. 150 000,-

Lite/ingen påvirkning

150 000

150 000

150 000

150 000

Tilbakeføring av
ledelsesressurs
oppvekstsentrene

Drivdalen
oppvekstsenter

3

Kommuneplanens samfunnsdel;

Det har blitt endringer i organisasjonsstrukturene de siste årene på ledelse av oppvekstsentrene på bakgrunn av Tiltaket vil føre til at arbeidet blir utført på en tilfredsstillende
politiske vedtak. 1.januar 2013 ble skolene i kretsene slått sammen og gjort om fra 4 til 2 enheter. Tidligere var
måte og at ledere har en arbeidshverdag som det er mulig å
rektors lederressurs på den enkelte enhet mellom 60 – 80% avhengig av antall elever. Etter sammenslåingen ble stå i
det en 100% ressurs som ivaretok begge rollene, ergo ble det foretatt en innsparing administrativt på mellom 2040% stilling.
1.august 2015 ble Vollan skole nedlagt og en av skolene forsvant. 1.januar 2018 tok de samme lederne over
ansvaret for barnehagene i samme bygningsmasse som skolene lå og det ble opprettet oppvekstsentre, dette
skjedde uten at administrasjonsressurs ble endret. 1.april 2019 ble det slutt på driften av Lønset oppvekstsenter
og dermed forsvant også 40% av lederressursen til enhetsleder ved Midtbygda/Lønset. Nå når Lønset og Vollan
ikke lengre er i drift forsvinner også synergieffektene som gjorde at man kunne spare inn på administrasjonen. I
tillegg har samme leder nå fått ansvaret for et nytt fagområde. Og da skulle være enhetsleder i 60-70% stilling er
ikke gjennomførbart om man skal ivareta alle oppgaver på en tilfredsstillende måte.

Forslaget er at det tilbakeføres en ressurs i
liten
fordelingsmodell skole som ivaretar
ledelsesressursen på oppvekstsentrene.
Dette kan gjøres på to måter:
1. Det legges inn en fast kompensasjon som pris og
indeksreguleres årlig jmf lønnsvekst.
2. Det legges inn et beløp pr barn på
oppvekstsentrene som gjør at man kommer opp på
tilsvarende sum.
Om man tar utgangspunkt i 30% stilling som ble
innspart i 2013 på Midtbygda/Lønset og 20% stilling
på Drivdalen/Vollan, så vil dette utgjøre 300.000,- for
Midtbygda og 200.000,- for Drivdalen.
Altså en økning på 500.000,- totalt for
oppvekstsentrene til ledelse jmf nye oppgaver og
omstruktureringer. Det er da kun tilbakeført
ressurser ift at synergieffektene er borte. Nye
oppgaver som kom med opprettelsen av
oppvekstsentre ligger fortsatt til stillingen uten at
det økes ressurser mot det.

200 000

200 000

200 000

200 000

Digitale skjermer i
klasserom

Drivdalen
oppvekstsenter

4

Kommuneplanens samfunnsdel;

Vi kan sikre at elevene i Oppdalsskolen får en fullverdig
Skolene har i de siste 5 årene tatt store grep internt i digitaliseringen innenfor egne budsjettrammer for å
undervisning også framover
tilpasse seg de krav som stilles. Dette er gjort gjennom å få kostnadene over fra investering til drift ved at utstyr
leases og man har gått mer og mer over på lisensierte produkt fremfor kjøp av materiell. Dette gjør at man har
jevne kostnader pr år og man sikrer at utstyret hele tiden er relativt nytt og brukervennlig.
Skolene har gjennom denne omstillingen sikret at elever og ansatte i Oppdalskolen er godt stilt ift den utviklingen
som nå pågår. Ny læreplan ble innført fra og med skoleåret 2020/21. Andre kommuner har i denne
sammenhengen måtte investere store summer i opplæring og utstyr for å møte nye krav. Dette slipper man i
Oppdal da skolene selv har løst dette så langt man klarer innenfor egne rammer.

Økt overføring til drift
Leasing: 1000,- pr skjerm pr måned. Drivdalen har
behov for 5 skjermer
60 000,- pr år i 4 år

Liten

60 000

60 000

60 000

60 000

Ingen alternative løsninger.

Ingen.

500 000

500 000

500 000

500 000

Navn på tiltaket

Enhet

Prioritet Forankring

Digitale skjermer i
klasserom

Aune skole

1

Læremidler i skolen;

Elever med særskilte
behov i SFO

Aune skole

2

Bedre bemanning rundt Drivdalen
1-åringen i barnehagen oppvekstsenter

Elever med særskilte
behov i SFO

Kort beskrivelse av tiltaket

På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan
og/eller innfri krav i sentral føring?

Beregnet årlig
Driftsinntekt Driftsinntekt Driftsinntekt Driftsinntekt Beregnet årlig
Skjønnsmessig
2023 (eks.
2024 (eks.
2025 (eks.
2026 (eks.
klimaeffekt i CO2- vurdering av årlig effekt på
energiforbruk
mva.)
mva.)
mva.)
mva.)
ekvivalenter
klimaeffekt
i GWh
Liten

Skjønnsmessig
vurdering av årlig
effekt på
energiforbruk
Liten

-

Liten

0

Liten

-

Liten

0

Liten

For å kunne utnytte de mulighetene og kunne drive en fullverdig undervisning i 2022 er man avhengig av digitale
skjerm/tavleløsninger. Oppdalskolen har gjennom nye skolebygg (unntatt Drivdalen) hatt muligheten til å fornye
dette i de sammenhengene det har skjedd. Men nå merkes det at de fleste skjermer og tavler må fornyes pga
alder/slitasje og at dette er en betydelig kostnad. Kostnad ved kjøp av slike skjermer ligger på mellom 40-80.000,pr enhet avhengig av type og størrelse. For å sikre at man kan skifte ut skjermer i takt med utviklingen og slitasje
er det ønskelig med leasing fremfor kjøp. Skolene har gjennom sine prioriteringer klart å ta det meste av
digitaliseringen innenfor egne enheter, men denne kostnaden er det ikke mulig å ta og det haster med å gjøre
noe før dette går utover elevenes læringstilbud.

Opprettholde ordinær
bemanning i
Barneverntjenesten

Helse og familie

1

Kommuneplanens samfunnsdel;
Rusmiddelpolitisk handlingsplan;
Handlingsplan mot vold i nære
relasjoner;
Fosterhjemsplan;

Barnevernformen som trådte i kraft 1.1.2022 innebærer at øremerkede midler gitt til finansiering av stillinger
innen barnevernet blir avviklet. De øremerkede midlene er lagt inn i rammetilskuddet og fordelt til kommunene
etter en gitt nøkkel. Oppdal kommune er vertskommune for Rennebu kommune når det gjelder
barneverntjenester. Tjenesten består av 7,9 årsverk. For Oppdal og Rennebu sin felles barneverntjeneste har det
øremerkede tilskuddet vært på ca. 2 millioner kroner. Beløpet har finansiert ca. 2,3 årsverk innen
barneverntjenesten. Omfordelt beløp via rammetilskuddet utgjør ca. 1,3 millioner kroner for Oppdal og Rennebu
kommuner, dvs. en reduksjon på ca. 0,7 millioner kroner i forhold til det øremerkede tilskuddet. Oppdal sin andel
av det reduserte beløpet utgjør ca. 0,5 millioner kroner, mens Rennebu sin andel av det reduserte beløpet utgjør
ca. 0,2 millioner kroner. Dersom barneverntjenesten skal ta ned bemanningen for å dekke inn reduksjonen på 0,7
millioner kroner, innebærer det en reduksjon på 1,2 årsverk i barneverntjenesten. Bemanningen i
barneverntjenesten for 2022 ble videreført på dagens nivå.

Barnevernsreformen som trådte i kraft 1.1.2022 gir
kommunene mer ansvar på barnevernsområdet, og er viktig
for utviklingen i barnevernet i årene som kommer. Gjennom
reformen får kommunene et større ansvar for barnevernet,
både faglig og økonomisk. Kommunene får fullt økonomisk
ansvar for statlige barnevernstiltak og ordinære fosterhjem,
og et helhetlig ansvar for å følge opp og veilede fosterhjem.

1

Navn på tiltaket

Enhet

50%
Helse og familie
fagkoordinator/nestlede
r barneverntjenesten

Prioritet Forankring

2

Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter

På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan
og/eller innfri krav i sentral føring?

3

Nasjonal veileder Sammen om
mestring og veileder i liokalt
psykisk helse og rusarbeid for
voksne;Folkehelseplan;Helse- og
omsorgsplan;

40% stilling merkantil
Helsestasjon,
skolehelsetjenesten og
helsestasjon for
ungdom

4

Helse- og
omsorgsplan;Rusmiddelpolitisk
handlingsplan;Handlingsplan mot
vold i nære relasjoner;

Forholdet er også omtalt i forbindelse med Arbeidstilsynets tilsyn med barneverntjenesten i 2019: «Marginal
bemanning i perioder med sykdom, videreutdanning av ansatte/vansker med å kunne gjennomføre
videreutdanning, stort arbeidspress i perioder, særlig knyttet til saksbehandling av tvangssaker/rettsaker og flere
større saker som kolliderer i tid, og tidvis for dårlig tilgang til barnevernleder på arbeidsplass ved
avspasering/tvangssaker/rettssaker uten fast nestleder ved arbeidsplassen». Arbeidstilsynet angir i sitt brev av
Det
er enat
økning
antall unge
voksne
som har behov for
tilrettelagte
aktivitetstilbud.
Dennesom
brukergruppen
13.09.20
disse av
funnene
må tas
inn i handlingsplanen,
i denne
sammenheng
handlingsplan
følge av
faller
utenom
aktivitetstilbud
i kommunen.
Utfordringerkrever
med å at
mestre
kartlegging
av eksisterende
vold, trusler og
uheldige belastninger.
Barnevernloven
det tildagliglivet
enhver tidsees
er enofte i
sammenheng
med
for tettere
oppfølging
også i arbeidslivet. Det å stå utenfor arbeidslivet gir manglende
barnevernleder
sombehov
er tillagt
myndighet
i akuttsaker.
opplevelse av mestring, tilhørighet og det å være en bidragsyter. Kommunen må videreutvikle de flerfaglige
aktivitetstilbudene
«Ungdomsgruppa»,
og «Nyby»
som
samarbeidsprosjekter
psykisk helseØvrige saksbehandlere
er hardt presset «JobbUT»,
på arbeid, med
økt fare
forer
sykmeldinger
dersom detmellom
innføres
og
rusarbeid og hjemmetjenesten. uten
Tiltakene
fordrer omorganisering avblir
eksisterende
aktiviteter i kommunal regi,
fagkoordinator/nestlederfunksjon
at saksbehandlingskapasiteten
kompensert.
samt et samarbeid med lokale bedrifter.

Gjennomsnittsberegning merkantil ressurs, i tråd med ny bemanningsnorm 2021 jf. beskrevet tiltak 10. 2.avsnitt,
er beregnet til 20% stilling pr. årsverk jordmor, lege, helsesykepleier eller fysioterapeut. Merkantilt personell skal
bidra til at fagpersoner i tjenesten i størst mulig grad kan bruke tiden på oppgaver direkte knyttet til planlegging
og oppfølging av barn, unge og gravide. Antall faste årsverk jordmor, helsesykepleier og lege er i dag 9,3.
Merkantil ressurs er 0,6. Ny bemanningsnorm merkantil er beregnet til 1,86.
Alle gravide, familier med spedbarn, barn og unge i kommunen er i kontakt med tjenesten både gjennom de
mange konsultasjonene i de faste programmene og gjennom ekstrakonsultasjoner og målrettet oppfølging. En
høy andel av Oppdals befolkning er dermed i kontakt med tjenesten. Helsestasjonen leier lokaler i ODMS KF og
har ansvar for å drifte egen resepsjon og sikre utstyr i lokalene. Merkantil ressurs har blant annet ansvar for å ta
imot brukere, bemanne telefon, sende innkalling til timer, håndtere timebestilling/avbestilling, mottak og
fordeling av post og e-meldinger. Helsestasjonen har eget fagprogram HsPro. Merkantil er kommunens
meldingsansvarlig i HsPro, bidrar med brukerstøtte fagprogram, følger opp journalsystem, hjemmeside og
informasjon til brukerne. Økt digitalisering fordrer økt behov for opplæring og kontroll. Overgang til
helseplattformen fordrer innføring av ny tilleggsmodul HsPro og fra 01.09.11 pålegges kommunene å ta inn
helsestasjons- og skolehelsetjenester, herunder svangerskapsomsorgen i kommunens rapportering (KRP)

50% hjemkonsulent i
barneverntjenesten

Helse og familie

5

Kommuneplanens
samfunnsdel;Boligsosial
handlingsplan;Rusmiddelpolitisk
handlingsplan;Handlingsplan mot
vold i nære relasjoner;Helse- og
omsorgsplan;Folkehelseplan;Barn
evernreformen;

Beholde og utvikle
paraidrettsgruppe for
barn og unge voksne

Helse og familie

6

Kommuneplanens
samfunnsdel;Plan for habilitering
og rehabilitering 20192023;Folkehelseplan;

For å redusere fare for svikt og utnytte evt. restkapasitet, er det i dag to ansatte som begge bemanner både
merkantil funksjon (0,6) og hjemmekonsulentfunksjonen (0,5), i til sammen 1.1 stilling. Løsningen gir mereffekt
Stortinget
vedtatt
barnevernreform
som trer i kraftog
frafor
01.01.2022.
at kommunene i
for ansattehar
som
ikke ernyalene
om oppgavene/oppdragene
tjenesten Reformen
ved at evt.innebærer
restkapasitet
økt
grad skal prioritere
forebyggende
arbeid,
ikke primærforebyggende
hjemmekonsulent
en periode
kan benyttes
tilmen
merkantilt
arbeid, samtidig somarbeid.
tjenesten kan øke kapasitet
Barneverntjenesten
harsærlige
pr. i dag
for dårlig
organisering
av tiltak og
for dårlig
tiltaksvifte
på individ/familienivå.
hjemmekonsulent når
behov
inntreffer
hos målgruppen.
Dette
medfører
imidlertid
at helsestasjonen i
Dagens
innsats
er entenresepsjon/merkantil
utført av saksbehandlere
selv,tilsvarende
eller er tilbud
på gruppenivå/tverrfaglig
innsats, slik
sompå
snitt er uten
bemannet
funksjon
2 dager
pr. uke, når hjemmekonsulent
er ute
familiesenter,
De Utrolige Årene, arbeidslag tilknyttet skole/barnehager, ungdomslag osv.
oppdrag.
Oppdal kommune har ikke styrket verken bemanning i tjenesten eller innført noen faste tiltaksstillinger siden
tjenesten
interkommunal
i 2010. All økning
i saksbehandlerkapasitet
harogvært
resultat av effektivisering
Merkantil ble
funksjon
er en nøkkelfunksjon.
I perioder
med vakante jordmorhelsesykepleierstillinger
har og
statlig
finansierte
herav kun
30% tiltaksstilling
med
fokus på
voldsforebygging
i nære relasjoner.
funksjonen
særlig stillinger,
kritisk betydning.
Problemstillingen
med
vakanse
er vold
godtog
kjent
gjennom enhetens
Øvrige
tiltak i barneverntjenesten baserer seg på kjøp av tjenester ved inngåelse av oppdragsavtaler/ansettelse
rapportering.
av privatpersoner til bruk som tilsynspersoner i fosterhjem, avlastningstiltak/besøkshjem, aktivitetskontakter,
tilsyn
hjemkonsulent
osv.
Det erunder
behovsamvær,
for en gradvis
økning avoppdrag
merkantil
ressurs i først omgang fra 0,6 stilling til 1.0 stilling.
Læringsnettverket Fjellregionen som omfatter barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu, barnverntjenesten i
Midtre Gauldal og barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os har i dag statsfinansierte prosjektstillinger som
omfatter 100% fosterhjemsveileder og 60% miljøterapeut med fokus på hjelpetiltak i saker der vold foregår eller
det er mistanke om vold i nære relasjoner. I tillegg skal stillingen brukes der det er høy konflikt mellom foreldre
eller mellom foreldre og barn. Det er ikke statlige signaler på at stillingene vil bli forlenget i 2023.
Som ledd i å styrke det individuelle/familierettede forebyggende arbeidet i barneverntjenesten for å møte nye
oppgaver knyttet til barnevernreformen 2022 bør Oppdal kommune sikre en økt tilgang til tiltaksstillinger med
utdannet kvalifisert personell. Dette er et viktig bidrag til å forebygge større vansker i familier, samspill mellom
barn og foreldre, og foreldreveiledning på individ-/familienivå. Dermed kan økt innsats også forebygge behov for
sterkere og mer kostbare tiltak.

Medisinsk rehabilitering har opprettet ei gruppe for barn/ungevoksne med fysisk funksjonsnedsettelse i
samarbeid med Oppdal Idrettslag. Tilbudet består av basistrening en gang i uka for barn/unge voksne ca.10-30
år. Dette er en møteplass hvor barn og unge voksne kan møtes på tvers av ulike idretter, og et møtepunkt for
foreldrene. Det vil også bli temadager med sit-ski, pigging, klatring, ridning osv. Tilbudet er utarbeidet i
samarbeid med Yvette Hoel, prosjektleder for paralympisk idrett Midt-Norge. Det er også et behov og et sterkt
ønske for at brukere med psykisk utviklingshemming får et lignende tilbud, og dette kan organiseres på
tilsvarende måte. Lønnskostnader for instruktør kr. 100 000 og utgifter til halleie kr. 8000 per år.

Kort beskrivelse av
tiltakets påvirkning på
klima og energi

Driftsutgift
2023 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2024 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2025 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2026 (eks.
mva.)

249 000

249 000

249 000

Beregnet årlig
Driftsinntekt Driftsinntekt Driftsinntekt Driftsinntekt Beregnet årlig
Skjønnsmessig
2023 (eks.
2024 (eks.
2025 (eks.
2026 (eks.
klimaeffekt i CO2- vurdering av årlig effekt på
energiforbruk
mva.)
mva.)
mva.)
mva.)
ekvivalenter
klimaeffekt
i GWh
Liten
0

Skjønnsmessig
vurdering av årlig
effekt på
energiforbruk
Liten

Oppdal kommune sin samarbeidsavtale med
Rennebu kommune om felles interkommunal
barneverntjeneste fra 2010 forutsetter jf. pkt. 2
enighet mellom kommunene om opprettelse av nye
faste stillinger/varige økte driftsutgifter. En 50%
stilling med lederansvar vil utgjøre kr 332 00 på
årsbasis, hvorav kr. 249 000 tilfaller Oppdal
kommune, mens kr. 83 00 tilfaller Rennebu
kommune. Forslaget vil derfor også måtte
oversendes Rennebu kommune til
behandling/godkjenning.

Ingen.

249 000

Viser til veileder “Sammen om mestring”, veileder i lokalt
psykisk helse og rusarbeid for voksne. “Møteplasser og
aktivitetstiltak er en del av kommunens lavterskeltilbud, en
god og effektiv måte å drive helsefremmende arbeid på. I
kommunens helse og omsorgsplan er et av innsatsområdene
unge brukere med sammensatte behov og ha fokus på
aktivitet og samarbeid med frivillige organisasjoner.

Ingen muligheter uten ressursutvidelsen, men bør
sees på denne stillingen sammen med et prosjekt i
NAV.

Ingen.

345 000

345 000

345 000

345 000

-

-

-

-

-

Liten

0

Liten

Tiltaket vil bidra til at kommunen i noen grad forbedrer gapet
mellom tildelt ressurs (0,6) og anbefalt bemanningsnorm
(1,86) 2021. Videre vil tiltaket redusere risiko for alvorlig svikt
knyttet til overgang til helseplattformen, samt kommunens
nye plikt til å rapportere inn data fra kommunens
helsestasjons- og skolehelsetjenester, inkludert
svangerskapsomsorg fra 01.09.2022 med hjemmel i KRP
forskriftens § 3-2.

Enheten har allerede utnyttet potensialet for
mereffekt ved å se funksjonene merkantil og
hjemmekonsulent i sammenheng.

Ingen.

223 000

223 000

223 000

223 000

-

-

-

-

-

Liten

0

Liten

Stortinget har vedtatt ny barnevernreform som trer i kraft fra
01.01.2022. Reformen innebærer at kommunene i økt grad
skal prioritere forebyggende arbeid, men ikke
primærforebyggende arbeid. Dette tiltaket vil være med på å
innfri kravet i den sentrale føringen.

Oppdal kommune sin samarbeidsavtale med
Ingen.
Rennebu kommune om felles interkommunal
barneverntjeneste fra 2010 forutsetter jf. pkt. 2
enighet mellom kommunene om opprettelse av nye
faste stillinger/varige økte driftsutgifter. En 50%
stilling vil utgjøre kr 320 00 på årsbasis, hvorav kr.
240 000 tilfaller Oppdal kommune, mens kr. 80 000
tilfaller Rennebu kommune. Forslaget vil derfor også
måtte oversendes Rennebu kommune til
behandling/godkjenning.

240 000

240 000

240 000

240 000

-

-

-

-

-

Liten

0

Liten

108 000

108 000

108 000

108 000

-

Liten

0

Liten

50% stilling som fagkoordinator/nestleder ved barneverntjenesten er nødvendig for å ivareta oppgaver knyttet til Innfri kravet i barnevernreformen som har som målsetting at
Kommuneplanens
samfunnsdel;Barnevernreformen; ny barnevernreform og for å redusere sårbarhet i tjenesten. En slik stilling vil frigjøre kapasitet hos
flere barn skal få hjelp til riktig tid, og at tjenestetilbudet i økt
barnevernleder til en totalt sett styrket lederfunksjon og tilgjengelighet i tjenesten, der leder i dag i betydelig
grad skal tilpasses lokale behov.
grad selv må kompensere klientarbeid for andre saksbehandlere, gjerne relatert til tvangssaker/rettsaker og
perioder med ekstra høy arbeidsbelastning. Barnevernreformen inneholder forventninger om større kvalitetskrav
til saksbehandlingen og mer oppfølging av saker.

50% stilling til
Helse og familie
jobbrelatert
aktivitetstilbud for unge
voksne med
utfordringer knyttet til
psykisk helse- og rus

Helse og familie

Kort beskrivelse av tiltaket

Rehabilitering og habiliteringsplan tiltak nr.14. Økt innsats på Ingen alternative løsninger.
forebygging av livsstilssykdommer hos personer med psykisk
utviklingshemming. Nasjonal veileder for rehabilitering,
habilitering, individuell plan og koordinator. Tiltaket vil bidra
til å oppnå formålet med forskriften, som er å sikre at
personer som har behov for sosial, psykososial, og medisinsk
habilitering og rehabilitering, tilbys tjenester som kan bidra til
stimulering av engen læring, motivasjon, økt funksjons og
mestringsevne, likeverdighet og deltagelse.

2

Ingen.

Navn på tiltaket

Enhet

Prioritet Forankring

50% erfaringskonsulent
i psykisk helse- og
rusarbeid

Helse og familie

7

Folkehelseplan;Helse- og
omsorgsplan;Viser til Veileder,
“Sammen om mestring”, veileder i
lokalt psykisk helse og rusarbeid
for voksne;

50%
fosterhjemsveileder i
barneverntjenesten

Helse og familie

8

Kommuneplanens
samfunnsdel;Handlingsplan mot
vold i nære
relasjoner;Barnevernreformen;Fo
sterhjemsplan;

Kort beskrivelse av tiltaket

Psykisk helse- og rusarbeid er i en omorganisering, hvor ett mål er å styrke tjenestene for personer som har
behov for langvarige, sømløse og koordinerte tjenester mht. psykisk helse og rusutfordringer. Vi ser et økende
behov i kommunen for denne tjenesten, samt et økende behov for tiltak rettet mot inkludering i arbeid, aktivitet
og utdanningsløp for samme målgruppe.
En av utfordringene i møte med brukere med rusutfordringer er å skape gode relasjoner, som danner grunnlaget
for videre samhandling. En erfaringskonsulent kan være et godt bindeledd mellom bruker og fagfolk i denne
sammenhengen. Egenerfaring kan trolig bidra til at samtalen tar en retning som blir mer nyttig for brukeren.
Erfaringskonsulenten blir en ekstra ressurs i tjenesten, en ny kompetanse der egenerfaring kan bidra inn i
relasjoner der annen fagperson står fast. En erfaringskonsulent vil også være en bidragsyter inn mot videre
utvikling av tjenestene og som bidragsyter i arbeidsmiljøet generelt. En erfaringskonsulent er en person som
arbeider i tjenesten på bakgrunn av at egen erfaring.
Helsedirektoratet gir tilskudd til kommunene som skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale
tilbudet til personer med rusmiddelproblemer. Det er et prioritert mål å styrke brukermedvirkning og
erfaringskompetanse i tjenestene. Erfaringskonsulenter/medarbeidere med brukererfaring kan ansettes gjennom
ordningen.
Stortinget har vedtatt en barnevernreform som skal tre i kraft fra 01.01.2022. Reformen overfører nye oppgaver
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Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter

På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan
og/eller innfri krav i sentral føring?

Videreføre og beholde
Nyby som setter
frivilligheten i system

Helse og familie
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Arbeidsgiverstrategi i Oppdal
kommune;

Helse og familie
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Helse- og omsorgsplan;Leve hele
livet;Folkehelseplan;
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Helse- og omsorgsplan;
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Tilskudd gis til lønn til stillinger i inntil fire år, med en Ingen.
gradvis årlig nedtrapping. Beregningen tar
utgangspunkt i 100 % stillingsressurs. Ved reduksjon i
stillingsprosent, skal tilskuddet reduseres
tilsvarende.
År 1: Kr 660 000 pr stilling
År 2: Kr 550 000 pr stilling
År 3: Kr 440 000 pr stilling
År 4: Kr 330 000 pr stilling
(kommunen må da inn med kr 20 000 år 3, kr 95 000
år 4)

Innfrir krav i barnevernreformen som innebærer at
kommunene får ansvaret for all veiledning og oppfølging av
fosterhjem etter plassering.

Staten har i 2020-2022 gitt stimuleringsmidler til
Ingen.
Læringsnettverket Fjellregionen som omfatter
barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu,
barnverntjenesten i Midtre Gauldal og
barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os
tilsvarende 100% interkommunal stilling som
fosterhjemsveileder med Midtre Gauldal kommune.
Det er ikke signaler på at stillingen vil bli forlenget i
2023. Midtre Gauldal foreslår en tilsvarende 50%
stilling som fosterhjemsveileder. I så fall kan samlet
stilling forbli 100% også i 2023
En 50% stilling vil utgjøre kr. 320 00 på årsbasis,
hvorav kr. 240 000 tilfaller Oppdal kommune, mens
kr. 80 00 tilfaller Rennebu kommune. I tillegg vil
stillingen innebærer økte driftsutgifter i form av
bilhold, kalkulert til 100 000, hvorav ca. 75 000 vil
falle på Oppdal kommune og kr. 25 000 vil tilfalle
Rennebu kommune
Oppdal kommune sin samarbeidsavtale med
Rennebu kommune om felles interkommunal
barneverntjeneste fra 2010 forutsetter jf. pkt. 2
enighet mellom kommunene om opprettelse av nye
faste stillinger/varige økte driftsutgifter. Forslaget vil
derfor også måtte oversendes Rennebu kommune til
behandling/godkjenning.
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Det foreligger i tillegg forslag til ny Opplæringslov som er forventet å tre i kraft i 2023. I det nye forslaget ligger
det en endring i PP-tjenestens ansvarsområde. I dag står det i lovteksten (§ 5-6) at PP-tjenesten skal hjelpe skolen
i arbeidet med organisasjons- og kompetanseutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med
særlige behov. I det nye lovforslaget er ansvarsområdet til PP-tjenesten utvidet til å gjelde alle elever og ikke kun
Det er politisk vedtak om at Nyby skal brukes i Oppdal kommune. Nyby er forankret i Leve hele livet, strategisk
Nyby vil kunne sette frivilligheten i system, og dermed
Ingen.
elever med særlige behov. Med en økt 20% stillingsressurs vil vi være bedre i stand til å møte nye krav og
handlingsplan for eldreomsorgen i Oppdal kommune 2021-2025, samt i helse og omsorgsplan. Det er mye
redusere belastningen på helsearbeidere, og sikre at ressurser
bestemmelser.
administrativt arbeid med Nyby, og det er behov for 20 % administrativ stilling for å dette til å fungere.
blir brukt på rett plass til rett tid.

Verktøyet er i dag i bruk som et gratis pilotprosjekt i 3 mnd. i Psykisk helse og rusarbeid. Verktøyet er med på å
spisse tilnærmingen mot en mer målrettet tjeneste, og evaluerer om tjenesten har effekt. Dette gir en mer
kvalitativ god tjeneste, samt at det i lengden er ressursbesparende.

Driftsutgift
2024 (eks.
mva.)

Viser til Veileder, “Sammen om mestring”, veileder i lokalt
psykisk helse og rusarbeid for voksne. Erfaringskonsulent er
en arbeidsmetode som ivaretar brukermedvirkning. I
kommunens helse og omsorgsplan er en av hovedstrategiene
å ha fokus på brukermedvirkning og gi befolkningen i Oppdal
koordinerte, innovative og gode tjenester med respekt og
verdighet for den enkelte.

PP-tjenesten har som ett av sine ansvarsområder å bistå skolene og barnehagene med systemarbeid som
For å sikre rekruttering og beholde kvalifiserte medarbeidere
organisasjon- og kompetanseutvikling for å legge bedre til rette for barn med særlige behov. I barnehagene i
er det viktig at tjenesten og organisasjonen tilbyr hele
Oppdal er det forholdsvis få ansatte med spesialpedagogisk utdanning. 20% økning av ressurs i PP-tjenesten vil gi stillinger jmf. Oppdal kommunes arbeidsgiverstrategi.
økt mulighet for å følge opp og veilede på det spesialpedagogiske feltet (tidlig innsats) i alle barnehagene (private
og kommunale). Av spesialpedagogisk kompetanse har PP-tjenesten en spesialpedagog/ logoped i 100% og en
ansatt med master i spesialpedagogikk (80%). Med utvidelse av stillingshjemmel ønsker vi å prioritere arbeidet
med barn i barnehagealder høyere gjennom veiledning av barnehagepersonell i det spesialpedagogiske arbeidet.

Norse Feedback leverer verdens første persontilpassede tilbakemeldingsverktøy innen psykisk helse og rus.
Norse er en bred kartlegging som gjør at bruker og behandler skaper en felles forståelse av hva som er problemog ressursområder. Gjennom behandlingsforløpet vil man se om det man jobber med har effekt. Behandler og
pasient oppnår en felles forståelse og kan samarbeide om behandlingen.

Driftsutgift
2023 (eks.
mva.)
245 000

barn i fosterhjem, et ansvar kommunen allerede tidligere har fått økt ansvar for, men som må ha ytterligere
fokus relatert til reformen.

20% stilling som
pedagogisk psykologisk
rådgiver

Kort beskrivelse av
tiltakets påvirkning på
klima og energi
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Helse og omsorgsplan sier vi skal prioritere arbeid med
tjenesteinnovasjon og brukermedvirkning, dette er viktig for
begge deler. “Sammen om mestring” veileder i lokalt psykisk
helse og rusarbeid sier kommunen er pliktig til å drive
systematisk kvalitetsforbedring og kompetanseutvikling på
alle nivå, for økt måloppnåelse for den enkelte som mottar
tjenester.
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Kommunen vil fortsatt kvalifisere for tilskudd i 2023 og
derigjennom blant annet opprettholde dimensjonering i
grunnbemanning skolehelsetjenesten. Videre er kan
kommunen fortsatt legge til rette for digital plattform som en
del av helsetjenesten til ungdom, i tråd med regjeringens
strategi for ungdomshelse og kommunestyrets spørsmål til
administrasjonen.

Kommunen bevilger ikke sum tildelt i rammen til
formålet og kvalifiserer ikke for tilskudd.
Grunnbemanning tas ned under anbefalt gammel
minimumsnorm og tjenestetilbudet til målgruppen
familier, barn og unge i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten reduseres. Kommunen
utarbeider risiko og sårbarhetsanalyse sett opp mot
faglig forsvarlig drift og risikovurdering knyttet til å
beholde og rekruttering autorisert personell.
Konklusjon: kommunen selv bevilger
rammestilksuddet tildelt helsestasjons- og
skolehelsetjenesten.
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I ei tid med lange ventelister er dette et viktig bidrag inn mot raskere måloppnåelse og bedre kvalitative tjenester
for befolkningen. Feedbackverktøyet er lisensbasert. Opplæring og evaluering er inkludert. Det koster kr. 800 kr
pr ansatt/mnd. og det er 5 ansatte i behandlingsteamet dvs. 54 000 pr år.

Søknad på øremerket
tilskudd til styrking av
helsestasjons- og
skolehelsetjenesten,
fordrer at kommunen
selv bevilger
rammeskudd tildelt
formålet

Helse og familie
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Helse- og
omsorgsplan;Rusmiddelpolitisk
handlingsplan;Handlingsplan mot
vold i nære
relasjoner;Folkehelseplan;

Kommuner som har kunnet dokumentere at de har brukt- og fortsetter å bruke summen frie midler til formålet,
har fra 2016 kunnet søke om tilskudd i form av øremerkede midler fra Helsedirektoratet. Oppdal kommune har
mottatt tilskudd tilsvarende 1.0 stilling helsesykepleier/jordmor 2016-2022. Januar 2021 lanserte
Helsedirektoratet et nytt verktøy som skal gjøre det lettere for kommunene å beregne og bemanne helsestasjonsog skolehelsetjenesten. Verktøyet viser oppjustert minimumsbehov (Rapport-1789,2010) for helsesykepleier,
lege, fysioterapeut og merkantilt personell, for å oppfylle krav i forskrift om kommunens helsefremmende og
forebyggende arbeid i helsestasjonen (2018) med tilhørende nasjonalfaglige retningslinjer. Beregningsverktøy for
jordmortjenesten og skolehelsetjenesten i grunnskolen er under utarbeidelse. Grunnbemanningen i
skolehelsetjenesten uten prosjektstilling finansiert via tildelt tilskudd HDIR ligger under gammel anbefalt
minimumsnorm.
I tillegg til økt bemanning i skolehelsetjenesten, har tilskuddsfinansiert 0,5 ressurs muliggjort målrettede
kvalitetsforbedring og drift til nye tiltak. I regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021 er det et overordnet
mål at det skal være bedre tilgjengelighet i lavterskel helsetilbud, tilgjengelige og samordnede digitale tjenester
av god kvalitet. Det skal også legges til rette for bedre kunnskapsgrunnlag om helse, levekår og
helsetjenestetilbudet til ungdom og voksne. Sosiale medier som en del helsetjenesten til ungdom er relativt nytt
og det er risiko for at helsepersonell kommer i konflikt med andre rammer for tjenesten, som
dokumentasjonsplikt, taushetsplikt og meldeplikt. Det er fokus på økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten.
Kvalitet innebærer at tjenestene blant annet er virkningsfulle, trygge, sikre og utnytter ressursene på en god
måte (Stubberud, 2018, s.17). I Oppdal har elevråd og ungdomsråd etterspurt økt tilgjengelighet. I april 2019
stilte kommunestyret blant annet følgende spørsmål til administrasjonen: Vil Oppdal kommune ta initiativ til å
legge til rette for en digital helsesykepleiertjeneste. I nært samarbeid med målgruppen er
kvalitetsutviklingsprosjekter i skolehelsetjenesten, digital plattform og helsestasjon for ungdom påbegynt. For å
opprettholde og imøtekomme nye anbefalinger grunnbemanning, tjenesteproduksjon, effektiv ressursutnyttelse
og forbedret kvalitet ut til bruker, er vi pr. i dag helt avhengige av at kommunen kvalifiserer for å søke øremerket
tilskudd. Dette fordrer at kommunen styrker tjenesten, med minimum sum tildelt formålet i kommunenes
rammetilskudd.

3

Navn på tiltaket

Øke stillingsressurs på
frisklivskoordinator fra
50% til 70% slik at
kommunen kan søke
om kommunalt
fastlønnstilskudd for
fysioterapi

Enhet

Helse og familie

Prioritet Forankring
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Folkehelseplan;Helse- og
omsorgsplan;Plan for habilitering
og rehabilitering 2019-2023;

Kort beskrivelse av tiltaket

Det kreves da at 33% av stillingen drives som behandlende fysioterapi, og 15 % av stillingen utøves allerede som
behandling. Per dags dato er utgiften for 50% frisklivskoordinator kr. 335 000.
Dersom stillingen økes, vil Oppdal kommune kunne søke om fastlønnstilskudd. Fullt fastlønnstilskudd for
perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021 er 217 800 kroner. I vårt tilfelle er det snakk om 70% stilling og
dette tilsvarer kr. 152 460. Utgiftene til frisklivskoordinator vil da bli redusert samtidig som at stillingen blir økt
med 20%

Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter

På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan
og/eller innfri krav i sentral føring?
Rehabilitering og habiliteringsplan og nasjonal veileder for
rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.
Tiltaket vil bidra til å oppnå formålet med forskriften, som er å
sikre at personer som har behov for sosial, psykososial, og
medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys tjenester som
kan bidra til stimulering av engen læring, motivasjon, økt
funksjons og mestringsevne, likeverdighet og deltagelse.

Utgifter for 70% stilling frisklivskoordinator fastlønnstilskudd er kr. 469 000 -152 000 = kr. 317
000 vil 70% stilling koste kommunen, dette er kr. 18
000 mindre enn utgiften kommunen har per dags
dato for 50% stilling.

Kort beskrivelse av
tiltakets påvirkning på
klima og energi
Ingen.
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Skjønnsmessig
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Fastlønnstilskudd https://fysio.no/Forbundsforsiden/Jus-arbeidsliv/Ansatt-og-arbeidsvilkaar/Fastloennstilskudd
Folketrygden yter tilskudd til kommunene for fastlønnsstillinger for fysioterapeuter. Dette kalles
fastlønnstilskudd, og reguleres av forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til
fysioterapitjenesten.

Krav om 100% stilling
Helse og familie
for å rekruttere jordmor
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Helse og omsorgsplan,
Kompetanseplan helse og familie

Rekruttere og beholde kritisk fagkompetanse. Sikre lovpålagte
Kommunen har lyst ut 60% fast stilling, men lykkes ikke med å rekruttere jordmor dersom vi ikke tilbyr 100%
tjenester.
stilling. Helse og familie mangler 40% stilling på sin ramme for å tilsette nødvendig jordmorkompetanse.
Begrunnelse for å tilby 100% stilling:
Nasjonal mangel på jordmødre er kjent og det er ikke realistisk å forvente flere søkere på deltidsstilling ved ny
utlysning. Situasjonen med vakante stillinger over år, konsekvenser for tjenestetilbudet og ansatte er godt kjent
for kommunens øverste ledelse. Det kreves 3 jordmødre for å bemanne turnus, følge- og beredskapstjeneste.
Hensikten med følgetjeneste med jordmor er å skape medisinsk forsvarlighet og trygghet for den gravide
undervegs til fødeinstitusjonen. Følgetjenesten skal sikre kvinner i distriktet trygg oppfølging på veg til sykehus.
Konsekvenser ved å ikke lykkes
med ansettelse av jordmor:
Krav til kommunen om å bidra til å oppfylle kvinner i fødsel rett til følgetjeneste til sykehuset, blir i perioder ikke
ivaretatt. Erfaring fra tidligere viser tydelig at gravide kvinner og deres partner opplever stor utrygghet og
belastninger i perioder med ubesatt vakt og redusert tilbud i svangerskapsomsorgen. Oppdal kommune blir ikke i
stand til å overholde sine plikter i tråd med signert samarbeidsavtale med St.Olavs Hospital.
Høy risiko for at de jordmødrene som allerede jobber i jordmortjenesten sier opp sin stilling og flytter ut av
kommunen da belastningen over år har vært stor. Risikoen er reell og kommunisert tydelig til nærmeste leder.
Ubesatt jordmorvakt fører til økt belastning på kommunal legevakt.
Redusert tjenestetilbud kommunal svangerskaps – og barselomsorg, tjenesteforskyvning og økt belastning på
helsesykepleiere.

Kantineløsning Oppdal
ungdomsskole

Helse- og
oppvekstforvaltning

2

Sak 15/22 i kommunestyret
17.3.22

Bl.a. følgende ble vedtatt i sak 15/22: "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". Ungdomsskolen og kulturhuset har
kommet fram til følgende løsning fra høsten 2022: 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. Formannskapet tar stilling til foreslått løsning i
møte 10.5.22 og kommunestyret behandler saken 2.6.22.

LIS1-lege

Helse- og
oppvekstforvaltning
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Helse- og omsorgsplan;Varslet
behov fra legene;

Legene melder behov for å tilsette en LIS1- lege i tillegg til den vi har pr i dag. Formålet er å kunne dekke opp
behov for legevakttjenesten samt dempe trykket på fastlegenes arbeidspress. Det er meldt bekymring fra legene
og dagens situasjon der det er stort arbeidspress på fastlegene.

Formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle får
nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid.
Kommunen har det overordnede ansvaret for en god og
forsvarlig legetjeneste til alle som oppholder seg i kommunen.
Helse og omsorgsplanen 2018-2025 beskriver at det er et mål
at fastlegeordningen i Oppdal skal være tilstrekkelig stor til å
betjene innbyggere og turister på en god måte. videre er det
et behov at legetjenesten skal være stabil og et attraktivt
arbeidssted for leger.

Ingen
Effekt og mulighetsrom ut over følge og
beredskapstjenesten.
Kort sikt 2022: Finansierer hele stillingen ved buk av
lønnsmidler vakanser andre deler av tjenesten.
Kompetansen kan nyttiggjøres der det er forenelig
med kompetansekravet og størst behov. Kan også
bidra inn mot helseundersøkelser av flyktninger fra
Ukraina.
Lengre sikt: Rennebu kommune kjøper i dag
jordmortjeneste fra Oppdal kommune, tilsvarende
0,2 stilling. Er det mulighet å selge mer.
Reforhandle samarbeidsavtalen med St. OH med mål
om at helseforetaket øker stillingsandel som
refunderes.
Kompetansen kan anvendes både i egen enhet ved
vakanser f.eks. helsestasjon for ungdom, psykisk
helse, kvinnehelse, voksenopplæringen og
kommunens folkehelsearbeid for øvrig. Ansatte har
også tilleggskompetanse inne pedagogikk og ledelse.

Fastlegene er bekymret for ivaretakelse av stabilitet i Ingen relevans
legegruppa samt kvalitet i tjenesten. Det arbeides
med ulike tiltak i helse- og omsorgstjenesten som
antas å kunne avlaste legetjenesten til en viss grad.
Samlokalisering av helsetjenester i dagens ODMS
samt oppretting av en sykepleierdrevet poliklinikk
kan være aktuelle tiltak. Dette er tiltak som vil
medføre merutgifter for kommunen.

Helse- og
oppvekstforvaltning

5

Folkehelseplan;Helse- og
omsorgsplan;Handlingsplan mot
vold i nære relasjoner;Vedtatt
prosjektplan for Z i Oppdal , bedre
tverrfaglig samhandling BTS;

Målsettingen med Stafettloggen er å sikre samtidig og tverrfaglig innsats på tvers av fagområder, samt
ansvarliggjøring av de enkelte tiltak. Innsatsen bygger på tett involvering av foresatte. Stafettloggen skal være et
sentralt verktøy i koordineringen mellom de relevante og involverte tjenestene, i dialog med familien, og skal
bidra til helhetlig planlegging, gjennomføring og evaluering av innsatsene. Loggen vil følge barnet/eleven
gjennom barnehage/skoleløpet, dersom den ikke avsluttes, og sikrer god informasjonsflyt ved alle overganger.
Dataverktøyet er innkjøpt i 2022 finansiert gjennom prosjektmidler fra Bufdir

Gjennom det digitale verktøyet legges det til rette for en
bedre koordinert innsats for barn og unge mellom ulike
tjenester og bedre brukerinvolvering.

0,3 årsverket kommunal Helse- og
legestilling i
oppvekstforvaltning
eldreomsorgen

6

Helse- og omsorgsplan;Vedtak i
kommunestyret / gjeldende
budsjett/handlingsplan;Oppdatert
omsorgsanalyse;

Alternativet er at de eldre som i dag benytter sin
Tiltaket vil bidra til å øke kvalitet og kontinuitet i arbeidet
med eldre som bor i heldøgns omsorgsbolig som ofte har
fastlege i medisinsk oppfølging.
behov for tett medisinsk oppfølging. Tiltaket vil videre avlaste
fastlegene i sitt daglige arbeid.

Ungt entreprenørskap

Helse- og
oppvekstforvaltning

7

Skolens læreplanverk;

En økning av antall eldre og særlig personer med demens gjør at det er flere eldre som bor i kommunens
heldøgnsomsorgsboliger over tid. Flere eldre med behov for medisinsk oppfølging har et behov for tett
oppfølging av fastlege. I dag benytter de eldre seg av sin fastlege, noe som medfører at oppfølging av personer
med demens og eldre med ulike medisinske komplikasjoner ikke ivaretas med kontinuitet og kvalitet på samme
måte som eldre i sykehjem. Det er ønskelig å kunne benytte en egen legeressurs til eldre og personer med
demens som bor i heldøgns omsorgsbolig (BOAS og Sanatelltunet) for å ivareta dette på linje med de som bor i
sykehjem.
Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet,
næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.
Programmene gjennomføres i skolene i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringsliv. Ungt
entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv.

Gjennom ungt entreprenørskap bygges bro mellom teori og
praksis, og bidrar til å øke kreativitet og relevans i
læreprosessene.

Skolene kan selv drive med aktiviteter omkring
entreprenørskap, men et medlemskap vil tilføre
skolene profesjonell kompetanse og verktøy i
arbeidet

Programmer i Ungt
entreprenørskap kan
hjelpe skolene i sitt
arbeid med å
bevisstgjøre barn og
unge om klima og
energi

Utvidelse av
hukommelsesteam

Hjemmetjenesten

1

Helse- og
omsorgsplan;Omsorgsutredning
2022;

Hukommelsesteamet ble etablert i 2013 med en 40% stillingsressurs. Teamet oppgave er å bidra til utredning og
oppfølgning av personer med demens. Antall henvendelser har økt betraktelig fra 12 i 2013 til 369 i 2021.Det er
behov for og øke stillingsressursen med en 40% stilling.

Det er viktig at personer med demens får stilt sin diagnose
tidligst mulig, for å kunne gi rett behandling og omsorg slik at
de kan bo lengst mulig i eget hjem. Økes ikke kapasiteten i
hukommelsesteamet vil mange brukere få behov for
heldøgnsomsorgsbolig tidligere, noe som gir betydelig høyere
kostnader for kommunen.

Alternative løsningsmuligheter er å frigjøre demens
sykepleiere fra andre oppgaver. Det har vært prøvd,
men da har det godt utover andre arbeidsoppgaver
som ikke har blitt gjennomført.

Vanskelig å si.

Stafettloggen

Hvis lisenskostnadene ikke finansieres gjennom
midler i handlingsprogrammet, må kostnadene
fordeles på aktuelle enheter/tjenesteområder

4

Ikke aktuelt

Ingen relevans

301 000

301 000

301 000

301 000

290 000

290 000

290 000

290 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

40 000

40 000

40 000

40 000

350 000

350 000

350 000

350 000

45 000

45 000

45 000

45 000

280 000

280 000

280 000

280 000

1 000 000

-

150 000

-

100 000

-

150 000

-

100 000

-

150 000

-

100 000

-

0

0

0

-

Liten

0

Liten

-

150 000

-

Liten

-

0

Liten

Liten

Liten

Liten

Navn på tiltaket

Enhet

Prioritet Forankring

Kort beskrivelse av tiltaket

Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter

På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan
og/eller innfri krav i sentral føring?

Kort beskrivelse av
tiltakets påvirkning på
klima og energi

Beregnet årlig
Driftsinntekt Driftsinntekt Driftsinntekt Driftsinntekt Beregnet årlig
Skjønnsmessig
2023 (eks.
2024 (eks.
2025 (eks.
2026 (eks.
klimaeffekt i CO2- vurdering av årlig effekt på
energiforbruk
mva.)
mva.)
mva.)
mva.)
ekvivalenter
klimaeffekt
i GWh
Liten

Skjønnsmessig
vurdering av årlig
effekt på
energiforbruk
Liten

Driftsutgift
2023 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2024 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2025 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2026 (eks.
mva.)

1 073 000

1 073 000

1 073 000

1 073 000

877 000

877 000

877 000

877 000

Liten

Liten

Hjemmetjenesten

2

Helse- og
omsorgsplan;Omsorgsutredning
2022;

Utvidelse av dagtilbudet for personer med demens med et tilbud på ettermiddagen. Det er fullt på dagtilbudet og
flere på venteliste. Ettermiddagstilbud vil gi god avlasting for slitne pårørende, som står i en krevende
omsorgssituasjon døgnet rundt, og aleneboende personer med demens som kjenner seg ensom og er utrygge
hjemme. Flere pårørende og brukere har meldt interesse/behov om det blir et ettermiddagstilbud - 6 timer
daglig 5 dager i uken. 2 stk 80% stillinger med helsefag kompetanse.

Tilbudet skal aktivisere og stimulere, gi gode opplevelser og
meningsfylte hverdager. Det vil samtidig avlaste de nærmeste
for omsorgsoppgaver, og bidra til at familie og ektefelle kan
klare å stå i en krevende omsorgssituasjon, og at personer
med demens kan bo i egen bolig lengre.

Alternative løsningsmuligheter er å øke opp med
Vanskelig å si.
hjemmesykepleie, men på lengre sikt blir behovet for
omsorg og aktivisering til bruker for stort til at det
kan løses med ambulerende bistand. Det er ikke bra
for personer med demens at det kommer for mange
ulike personer innom i løpet av en dag.

Økt bemanning på kveld Hjemmetjenesten
i Boas

3

Helse- og omsorgsplan;

Sikre faglig forsvarlig stell , omsorg og behandling når det er
behov. jfr helse og omsorgsloven, kvalitetsforskriften.

Det har vært prøvd med lange vakter og tilpasninger
i turnus men utfordringen med arbeidspresset på
kveldstid har ikke latt seg løse.

Bedre bemanning rundt Høgmo og Pikhaugen
ettåringen
barnehager

1

Kommuneplanens
samfunnsdel;Folkehelseplan;

Beboerne i Boas er eldre og har dårligere helsetilstand og har behov for mer stell og pleie .Omsorgsnivåer har
forflyttet seg fra OHS til Boas. OHS har mindre kapasitet slik at omsorgstrappen vanskelig lar deg gjennomføre.
Det bor pr tiden 48 stk i Boas og huset på 5.550m2 er tungt å bemanne på kveldstid med 5 senvakter. Det søkes
om en helsefagarbeider til på kveldstid slik at det er en ansatt på hver fløy, og sykepleieren kan gå utenom og
gjøre sykepleieoppgaver. Hvis grunnbemanningen ikke øker vil kvaliteten på omsorgen/behandlingen bli
redusert. Presset på sykehjemsplasser blir større, og stort arbeidspress på de ansatte fører til slitasje og høyere
fravær.
Barn som er født til og med november har rett på barnehageplass den måneden de fyller ett år. Dette har gitt en
stor økning av ettåringer i barnehagene, og endret gruppestrukturen. En småbarnsavdeling kan gjerne bestå av
12 – 14 ettåringer. Det er stor forskjell fra få år tilbake der de eldste på småbarnsavdelingene fylte tre år siste
året de gikk der. Ettåringens behov for hjelp og nærhet fra en voksenperson er forskjellig fra to- og treåringenes
behov.
Det er satt inn et massivt trykk fra stat og fylke i forhold til kartlegginger av barns ferdigheter, bedring av
systemene for tverrfaglig samarbeid rundt barn, og i forhold til tidlig innsats når det gjelder sårbare/utsatte barn.
I et helhetlig perspektiv med barnets beste som fokus, er det ut fra en faglig vurdering det arbeidet som utføres i
barnehagen allerede fra oppstarten i ettårsalderen, som er den viktigste innsatsen for en positiv utvikling.
Livskvalitet er et fokusområde for Oppdal kommune, der folkehelse og omsorg er kritiske suksessfaktorer for at
innbyggere skal kunne oppleve kvalitet.
Kvalitet for ettåringer er å kunne oppleve forutsigbarhet, stabile og trygge omgivelser når de starter i
barnehagen. Det kreves nok voksenressurs som kan skape den gode relasjonen til hver enkelt ettåring (Jfr.
“trygghetssirkelen”).

Jfr punkt 7 under omsorgsdelen: Det må sikres tilstrekkelig
bemanning og kompetanse i oppvekstsektoren for å ivareta
barns behov. Småbarns tilknytningsbehov er viktig å få
dekket, for at barna skal trygges og kunne utvikle seg på en
god måte. Tilknytning og utforskning er nært knyttet til
hverandre. Med stabile, nære voksenpersoner bygges det
gode relasjoner.

For å imøtekomme ettåringenes behov for stabile
liten
voksenpersoner der det skal knyttes nære, gode
relasjoner, bør vi ha en voksentetthet på 1 voksen pr
2,5 barn – dvs 4 hele stillinger på 10 ettåringer.

795 000

795 000

795 000

795 000

Liten

Liten

Punkt 7 under omsorgsdelen sier at det må sikres tilstrekkelig
bemanning og kompetanse i oppvekstsektoren for å ivareta
barns behov. Ekstra personalressurs for kjøkkenoppgaver i
barnehagene vil bidra til en mer stabil grunnbemanning som
er nær barna.

Pr. i dag har vi satt av 10 % stilling som blir dekket
gjennom foreldrebetalingen. Det er behov for
ytterligere 50 % stilling for å dekke bestilling av
matvarer, mottak, mattilberedning, opprydding i
etterkant av alle måltidene og renhold av kjølelager,
skuffer og skap.

liten

388 000

388 000

388 000

388 000

Liten

Liten

Det er å enten flytte dette over på investering, noe
som medfører at man må ha dette på investering
med jevne mellomrom.

Nytt digitalt utstyr
erstatter eldre digitalt
utstyr. Heldigvis kan
mye av det eldre
utstyret leveres til
resirkulering.

84 000

84 000

84 000

84 000

Liten

Liten

Tiltaket vil gi bedre livsmestring og tryggere oppvekstvilkår for Reduksjon av styrkingen vil gi noe effekt, men ikke
1-åringene ved oppstart i barnehagen.
full effekt.

ingen større betydning

579 000

579 000

579 000

579 000

Liten

Liten

Reduksjon av tiltaket vil gi redusert effekt tilsvarende Ingen
evt reduksjon.

120 000

120 000

120 000

120 000

Liten

Liten

Reduksjon i økningen vil også gi effekt så lenge det
blir en økning.

300 000

300 000

300 000

300 000

Liten

Liten

Ettermiddagstilbud for
personer med demens

Vanskelig å si.

Det er to grunnleggende behov for et hvert barn angående tilknytning og utvikling:
Behovet for beskyttelse og omsorg
Behovet for å undersøke og mestre verden
Bemanningsnormen for barnehagene som kom i 2018, lovfestet en bemanning på tre småbarn pr voksen. I de
kommunale barnehagene i Oppdal har man fulgt en slik norm siden 90-tallet.
Kjøkkenressurs i
barnehagene

Høgmo og Pikhaugen
barnehager

2

Kommuneplanens
samfunnsdel;Helse- og
omsorgsplan;

Digitale skjermer/tavler
i skolen

Midtbygda
oppvekstsenter

1

Digitaliseringsstrategi;

Kravet til matservering i barnehagen har endret seg. De aller fleste barn i Norge har småbarnstiden sin i
barnehage. Ved full plass spiser de tre måltider fem dager i uka i barnehagen. Dette gjør at det må være sunn
mat med god kvalitet som tilbys.
Det stilles store krav fra mattilsynet om hvordan maten i barnehagene skal oppbevares og tilberedes. Det stilles
krav om utforming av kjøkken og utstyr som enhver må vite om ved tilbereding av måltidene i barnehagen.

Rammeplan
forskrift
til barnehageloven,
gir også
klare egne
signaler
om hvor viktigfor
måltidene
Skolene
har ifor
de barnehagen
siste 6 årene(2017),
tatt store
grep internt
i digitaliseringen
innenfor
budsjettrammer
å tilpassei Vi er avhengig av dette tiltaket for å kunne utfylle de kravene
barnehagene
er. stilles. Dette er gjort gjennom å få kostnadene over fra investering til drift ved at utstyr leases og som ligger i ny læreplan.
seg de krav som
man har gått mer og mer over på lisensierte produkt fremfor kjøp av materiell. Dette gjør at man har jevne
“Måltider
og
matlaging
i
barnehagen
skal
gi
barna
et
grunnlag
for
å
utvikle
matglede
og
sunne
helsevaner”.
kostnader pr år og man sikrer at utstyret hele tiden er relativt nytt og brukervennlig. Skolene har gjennom denne
omstillingen sikret at elever og ansatte i Oppdalskolen er godt stilt ift den utviklingen som nå pågår. Ny læreplan
I Høgmo
ogfra
Pikhaugen
har vi tatt2020/21.
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i Høgmo og
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Pikhaugen,
det ca 24
langt
mansom
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innenfor
egneMed
rammer.
For å kunne
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drivebrukes
en fullverdig
timer pr uke. iDisse
tatt avav
grunnbemanningen
som skal være
rundt barna.har
Dette
tilsvarer
64skolebygg
% stilling.
undervisning
2022timene
er manblir
avhengig
digitale skjerm/tavleløsninger.
Oppdalskolen
gjennom
nye
hatt muligheten til å fornye dette i de sammenhengene det har skjedd. Men nå merkes det at de fleste skjermer
og tavler må fornyes pga alder/slitasje og at dette er en betydelig kostnad. Kostnad ved kjøp av slike skjermer
ligger på mellom 40-80.000,- pr enhet avhengig av type og størrelse. For å sikre at man kan skifte ut skjermer i
takt med utviklingen og slitasje er det ønskelig med leasing fremfor kjøp. Skolene har gjennom sine prioriteringer
klart å ta det meste av digitaliseringen innenfor egne enheter. Men denne kostnaden er det ikke mulig å ta og det
haster med å gjøre noe før dette går utover elevenes læringstilbud. Det er beregnet 1 enhet år basisklasserom
ved alle skolene og en månedlig leasingsum på 1000,- pr enhet.

Styrking av bemanning
rundt ett-åringen i
barnehage

Midtbygda
oppvekstsenter

2

Kommuneplanens samfunnsdel;

SFO-elever med
særskilte behov

Midtbygda
oppvekstsenter

3

Kommuneplanens samfunnsdel;

Økning av
ledelsesressurs
oppvekstsentrene

Midtbygda
oppvekstsenter

4

Korrigering av tidligere vedtak i
kommunestyret;

Barn som er født til og med november har rett på barnehageplass den måneden de fyller ett år. Dette har gitt en
stor økning av ettåringer i barnehagene, og endret gruppestrukturen. En småbarnsavdeling kan gjerne bestå av
12 – 14 ettåringer. Det er stor forskjell fra få år tilbake der de eldste på småbarnsavdelingene fylte tre år siste
året de gikk der. Ettåringens behov for hjelp og nærhet fra en voksenperson er forskjellig fra to- og treåringenes
behov.
Det er satt inn et massivt trykk fra stat og fylke i forhold til kartlegginger av barns ferdigheter, bedring av
systemene for tverrfaglig samarbeid rundt barn, og i forhold til tidlig innsats når det gjelder sårbare/utsatte barn.
I et helhetlig perspektiv med barnets beste som fokus, er det ut fra en faglig vurdering det arbeidet som utføres i
barnehagen allerede fra oppstarten i ettårsalderen, som er den viktigste innsatsen for en positiv utvikling.
Livskvalitet er et fokusområde for Oppdal kommune, der folkehelse og omsorg er kritiske suksessfaktorer for at
innbyggere skal kunne oppleve kvalitet.
Kvalitet for ettåringer er å kunne oppleve forutsigbarhet, stabile og trygge omgivelser når de starter i
barnehagen. Det kreves nok voksenressurs som kan skape den gode relasjonen til hver enkelt ettåring (Jfr.
“trygghetssirkelen”).
Det er to grunnleggende behov for et hvert barn angående tilknytning og utvikling:
Behovet for beskyttelse og omsorg
Behovet for å undersøke og mestre verden
Bemanningsnormen for barnehagene som kom i 2018, lovfestet en bemanning på tre småbarn pr voksen. I de
kommunale barnehagene
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Vil sikre at elever med særskilte behov får tryggere
oppvekstvilkår og bedre livsmestring.

ferier. Tilsammen ca 20% stilling.
Det har blitt endringer i organisasjonsstrukturene de siste årene på ledelse av oppvekstsentrene på bakgrunn av Tiltaket vil sikre at enheten får bedre tid til å gjennomføre
politiske vedtak. 1.januar 2013 ble skolene i kretsene slått sammen og gjort om fra 4 til 2 enheter. Tidligere var
andre pålagte krav og oppgaver
rektors lederressurs på den enkelte enhet mellom 60 – 80% avhengig av antall elever. Etter sammenslåingen ble
det en 100% ressurs som ivaretok begge rollene, ergo ble det foretatt en innsparing administrativt på mellom 2040% stilling.
1.august 2015 ble Vollan skole nedlagt og en av skolene forsvant. 1.januar 2018 tok de samme lederne over
ansvaret for barnehagene i samme bygningsmasse som skolene lå og det ble opprettet oppvekstsentre, dette
skjedde uten at administrasjonsressurs ble endret. 1.april 2019 ble det slutt på driften av Lønset oppvekstsenter
og dermed forsvant også 40% av lederressursen til enhetsleder ved Midtbygda/Lønset. Nå når Lønset og Vollan
ikke lengre er i drift forsvinner også synergieffektene som gjorde at man kunne spare inn på administrasjonen. I
tillegg har samme leder nå fått ansvaret for et nytt fagområde. Og da skulle være enhetsleder i 60-70% stilling er
ikke gjennomførbart om man skal ivareta alle oppgaver på en tilfredsstillende måte.
Forslaget er derfor at det tilbakeføres en ressurs i fordelingsmodell skole som ivaretar ledelsesressursen på
oppvekstsentrene.
Det kan gjøres på to måter:
1. Det legges inn en fast kompensasjon som pris og indeksreguleres årlig jmf lønnsvekst.
2. Det legges inn et beløp pr barn på oppvekstsentrene som gjør at man kommer opp på tilsvarende sum.
Om man tar utgangspunkt i 30% stilling som ble innspart i 2013 på Midtbygda/Lønset og 20% stilling på
Drivdalen/Vollan, så vil dette utgjøre 300.000,- for Midtbygda og 200.000,- for Drivdalen.
Altså en økning på 500.000,- totalt for oppvekstsentrene til ledelse jmf nye oppgaver og omstruktureringer. Det
er da kun tilbakeført ressurser ift at synergieffektene er borte. Nye oppgaver som kom med opprettelsen av
oppvekstsentre ligger fortsatt til stillingen uten at det økes ressurser mot det.
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Ingen konkret
påvirkning

-

Navn på tiltaket

Skysskostnader
oppvekstsentrene

Enhet

Midtbygda
oppvekstsenter

Prioritet Forankring
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Kommuneplanens
samfunnsdel;Folkehelseplan;

Kort beskrivelse av tiltaket

Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter

På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan
og/eller innfri krav i sentral føring?

Oppvekstsentrene har i flere år hatt kostnader knyttet til aktiviteter som er lokalisert andre steder. Det er
Dette tiltaket sikrer at skolene følger opp lovpålagte krav om
svømmeundervisning, kulturtilbud og faglige ekskursjoner. Mye av dette er lokalisert i sentrum og sentrene får
svømmeferdigheter, kulturelle opplevelser mm som er
dermed en ekstra kostnad til skyss som ikke skoler og barnehager i sentrum må ta. Dette er ikke hensyntatt i
forankret i læreplanen.
noen modeller i Oppdal. Det er en lik fordeling av ressurser uten at slike kostnader er hensyntatt. Dette gir da en
skjevfordeling ift de faktiske utgiftene man må ta. Tidligere har man tatt dette innenfor eksisterende rammer da
man har hatt muligheten til det. Men gjennom flere runder med innsparinger, økte kostander på andre områder
og en økning i barnetall begynner denne kostnaden å bli så stor at det er vanskelig å dekke den inn innenfor
ordinære rammer. Hadde denne kostnaden vært likt fordelt og alle måtte ta den innenfor egne rammer hadde
det vært en ting. Men her er det en tydelig geografisk forskjell som gjør at den rammer de barna som går på
oppvekstsentrene og som må til sentrum for å få tilbudet. Alternativet er å redusere tilbudet for barna i kretsene,
noe som vil gi en forskjellsbehandling mellom barn i ulike kretser. Dette vil også kunne være lovstridig da noen av
tilbudene er pålagt skolene.
Vi ønsker derfor å få på plass dette som et fast punkt som kompenseres enten i skole og barnehagemodellene,
eller som et fast årlig beløp som bevilges oppvekstsentrene.
Skoleåret 2022/23 har man følgende antall barn hos oss:
Midtbygda: 102 elever skole, 59 barn barnehage

Kort beskrivelse av
tiltakets påvirkning på
klima og energi

Redusere antall svømmeopplæringstimer, mindre
alternativ aktivitet utenfor skolen

Liten

Vi har søkt Statsforvalteren om nye tilskuddsmidler
fra og med år 2022. Forventer svar på søknaden i
løpet av mars år 2022. Delvis finansiering innenfor
egen ramme kan være mulig.

Flere i arbeid som er
avgjørende for at vi skal
kunne opprettholde
våre velferdsordninger.

Driftsutgift
2023 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2024 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2025 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2026 (eks.
mva.)

45 000

45 000

45 000

45 000

650 000

650 000

-

-

Beregnet årlig
Driftsinntekt Driftsinntekt Driftsinntekt Driftsinntekt Beregnet årlig
Skjønnsmessig
2023 (eks.
2024 (eks.
2025 (eks.
2026 (eks.
klimaeffekt i CO2- vurdering av årlig effekt på
energiforbruk
mva.)
mva.)
mva.)
mva.)
ekvivalenter
klimaeffekt
i GWh
Liten

Skjønnsmessig
vurdering av årlig
effekt på
energiforbruk
Liten

Utregningseksempel er at sentrene i dag betaler ca 1500,- eks mva pr gang tur/retur for å leie inn en buss.
Midtbygda: 30 uker â 1.500,- = 45.000,- eks mva
Dette dekker da kun svømmekjøring og ikke andre ekskursjoner. Man samkjører da det man kan ift å dekke det
man skal.

Økt bemanning i NAV

NAV

1

.;

Økt kommunal bemanning i NAV. NAV Oppdal og Rennebu er NAV enheten i Trøndelag med lavest
kommunalbemanning. Vi har i år 2021 mottatt tilskuddsmidler fra Statsforvalteren til ett ekstra årsverk for
oppfølging av ungdom som står utenfor arbeid og utdanning. Vi ser gode resultater av arbeidet og ønsker å
videreføre dette.

Tiltaket vil hjelpe flere ungdom i å fullføre utdanning, komme
over i arbeid, følge opp behandling, bo og leve gode liv i
Oppdal. Tiltaket vil redusere utbetalingen av offentlige
livsoppholdsytelser og etterspørselen etter helsehjelp eller
annen oppfølging. I kommunebrevet til landets kommuner er
oppfølging av ungdom et prioritert område.

Merkantil stilling 50%

Oppdal helsesenter

1

Helse- og omsorgsplan;Plan for
habilitering og rehabilitering 20192023;Tilpasning av tjenestenivået
innen helse og
omsorg;Kommuneplanens
samfunnsdel;

Enheten arbeider med tilpasning av tjenestenivået innen helse og omsorg. Konkret arbeid i 2022 og 2023 er
effektivisering ved etablering av helse- og velferdskontor (HVK), etablering av rehabiliteringsavdeling, etablere
heltidskultur og å utrede mulighet for samordning av ytterligere funksjoner innen helseenhetene. Enheten ser i
tillegg betydelig økning i arbeidsmengde for ledere som forplanter seg til merkantil ressurs, herunder ansettelser
(61 av 134 kommunale ansettelsessaker i 2021 tilhørte OHS), fakturabehandling (antall fakturalinjer har fra 2016
økt med 84% fra 944 til 1738), ansvar for prosjekt velferdsteknologi og betydelig arbeid i forbindelse med
pandemi. Enheten har overført 0,7 merkantil ressurs til HVK, men utfører på tross av det selv fortsatt
omfattende oppgaver, tilsvarende minst 0,5 årsverk, som HVK skal utføre på sikt. Arbeidsmengden for ledere og
merkantil er høy.
Effekter av tilpasning av tjenestenivået og effektivisering, særlig heltidskulturprosjekt, forventes samlet sett å ha
effekt i løpet av 2 år.
Utfordringen er drøftet med administrasjon, og det skisseres følgende forslag til løsning:
2022: 0,5 årsverk merkantil tilføres enheten. Finansieres ved bruk av ubrukte midler heltidskulturprosjekt
(forsinket oppstart av prosjektet).
2023: Enheten søker i Handlingsplan 2023-2026 om prosjektmidler 0,5 årsverk merkantil ressurs for 2023.

Tiltaket bidrar til at tilpasning av
Ingen
tjenestenivået/effektivisering utredes og implementeres for å
sikre en bærekraftig omsorgstjeneste, og at kvalitet,
kontinuitet og involvering sikres i prosessen.

Økning
grunnbemanning
sykehjemsavdelinger

Oppdal helsesenter

1

Kommuneplanens
samfunnsdel;Helse- og
omsorgsplan;
Samhandlingsreformen

Permanent rammeøkning sikrer bærekraftig omsorgstjeneste
gjennom kvalitet og kontinuitet. Samhandlingsreformen
forutsetter kapasitet og fleksibilitet til å yte helsestjenester i
egen kommune.

Følgende tiltak er gjennomført de siste 2 år:
0
Etablering av ytterligere en skjermet enhet ved en
avdeling for å redusere uro og adferdsutfordringer
(økt fra 10 til 20 plasser). Endret organisering og
inndeling i fløyer på begge avdelinger. Ombygging av
vegger og dører på begge avdelinger for å redusere
uønsket stimuli. Kompetanseøkning for ansatte
vedrørende adferd og tiltak som kanskje kan
forebygge eller redusere uro kjøres kontinuerlig.

Kreftsykepleier 40%

Oppdal helsesenter

2

Kommuneplanens
samfunnsdel;Helse- og
omsorgsplan;Kommunal
kreftplan;

Økning av kreftsykepleieressurs vil bidra til bærekraftig
omsorgstjeneste gjennom kvalitet og kontinuitet, og at
pasienter kan bo hjemme så lenge som mulig.

Ingen

Økt driftsramme til
Oppdalsmuseet

Oppdal kulturhus

1

Øke grunnbemanning med kveldsvakt på en avdeling 1,4 årsverk, og økning dagvakt på begge avdelinger 1,5
årsverk. Tilsammen 2,9 årsverk.
Tiltaket ble opprinnelig tatt inn i Handlingsplan 2020-2023, men tatt ut igjen i forbindelse med
budsjettbehandling 2020. Oppdal helsesenter opplever, etter Samhandlingsreformen og innføring av øyeblikkelighjelp-tilbud, stor økning av behandlings-, observasjons- og pleietrengende pasienter. De fleste pasienter har
multiple somatiske diagnoser som gjør utredning og behandling mer kompleks, ofte i kombinasjon med
demensdiagnose og/eller utagerende adferd. Flere og yngre pasienter med demens gir oftere behov for
forsterket skjerming i enkelttilfeller, dette krever øremerket bemanning da pasientene ikke kan overlates til seg
selv på eget rom/leilighet. I 2021 var det leid inn ekstra kveldsvakt store deler av året for å sikre faglig
forsvarlighet pga. adferdsutfordring.
I tillegg av
er det
storkreftsykepleier
kapasitetsutfordring
innen
heldøgns
omsorg,
er ekstra innleie
i forbindelse
med
Økning
ressurs
med 40%,
slik
at den totalt
blir og
på det
100%.
20% stilling
som kreftsykepleier
dobbeltrom
korridorpasienter.
ble
opprettetogi 2008,
og er senere økt til 60%. Det er i hovedsak hjemmeboende som får oppfølging av
Ekstrainnleie kunne
i overveiende
vært unngått
dersom
hadde
vært
kreftsykepleier.
Antall
pasienter oggrad
pårørende
med behov
forgrunnbemanningen
kreftsykepleier har økt.
Ikke
allehøyere.
pasienter med
Det erhar
ikke
hensiktsmessig
enheten
fortsette
å søke ekstrabevilginger
ved akutte
behov/brannslukking.
kreft
behoveller ønskeatom
kontaktskal
med
kreftsykepleier,
men de som trenger
det har
stort behov for
oppfølging. Begrunnelse:
Antall senger på kreftavdelinger er redusert, og tiden på sykehus/poliklinikk er kort. Observasjon, bivirkning og
tanker kommer når pasienter og pårørende kommer hjem.
Flere behandlinger krever oppfølging av bivirkninger hjemme, dette har kreftsykepleier spesialkompetanse til å
håndtere.
Økning i antall poliklinisk behandling på sykehuset, med til dels avansert medisinsk behandling i hjemmet 46
timer etterpå, hverdag og helg. Krever egen prosedyre utført av kreftsykepleier som godkjent personale.
Lite tid til administrative oppgaver og fagutvikling som revisjon og oppfølging av kreftplan og andre sentrale
planer, i tillegg til omfattende og økende dokumentasjonsarbeid i fagprogram.
Manglende tid til faglig oppdatering og utvikling, herunder hospitering ved kreftavdeling.
Bistand, undervisning og veiledning til helsepersonell, koordinering mellom sykehus og kommunale
helsetjenester og kontakt med fastleger jfr. St.mld 26, fremtiden primærhelsetjeneste - nærhet og helhet.
Veiledning
av kreftpasienter
(Tirsdagstreff)
samarbeid med fra
fysioterapeut
og Frisklivskoordinator.
Oppdal
kulturhus
overtok driftsansvaret
fori Oppdalsmuseet
1. januar 2015.
Museet består av 35 bygninger og
Det påløper
fleregjenstander.
oppgaver innen
kreftomsorg
med nytt pakkeforløp for kreftpasienter (Pakkeforløp
nærmere
5.000
Tre av
bygningenei forbindelse
er fredete bygg.
hjem) vi
der
skalhar
være
faste
av alle kreftpasienter
i kommunen.
Siden
tokdet
over
vi fått
påoppfølging
plass styringsverktøy
og systematisert
arbeidet. Vi har utarbeidet detaljerte
tiltakslister knyttet til alle bygninger og det er mer enn nok av vedlikehold, reparasjoner og ulike tiltak som må
iverksettes. Kulturhuset har lagt til ett årsverk for å drifte museet. Vi har også tatt de økonomiske løftene med å
få på plass brannvarslingsanlegg samt en oppgradering av det elektriske anlegget.
Museet er en viktig institusjon og identitetsfaktor i ei bygd som Oppdal. Vi som drifter museet ønsker både å ta
vare på det vi har samtidig som vi må utvikle videre. Nå ønsker vi å ta museet videre fra bondesamfunnet på 171800-tallet og til det som har preget Oppdal de siste 100 år. Dette er viktig for at museet skal være relevant og
interessant for nye generasjoner.
Samtidig må vi gjennomføre en stor jobb med samlingsforvaltning knyttet til bygninger og gjenstander. Dette er
omfattende og viktig arbeide, underlagt tydelige krav og retningslinjer fra overordna instanser innen museal
virksomhet.
Kulturhuset kan ikke alene og uten å få tilført midler ta ansvaret for å utvikle museet. Vi trenger økonomisk
støtte både til samlingsforvaltningen og til den videre utvikling av Oppdalsmuseet.
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Ingen

Ingen

353 000
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-
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-

-

Liten

0

Liten

2 119 000

2 119 000

2 119 000

2 119 000

-

-

-

-

-

Liten

0

Liten

305 000

305 000

305 000

305 000

-

-

-

-

-

Liten

0

Liten

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Navn på tiltaket

Enhet

Prioritet Forankring

Kort beskrivelse av tiltaket

Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter

På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan
og/eller innfri krav i sentral føring?

Nye digitale skjermer

Oppdal ungdomsskole

3

Vedtak i kommunestyret /
Beskrivelse av tiltaket.
Det er viktig med tanke på dagens pedagogikk. Skolen har
gjeldende budsjett/handlingsplan; For å få god kvalitet i undervisningen er vi avhengig av å ha digitale skjermer i alle klasserom. Skolen har i dag 20 brukt digitale skjermer i 10 år.
smartboard-tavler og projektorer. Nye projektorer og pærer er blitt så kostbart at det lønner seg å lease nye
skjermer som ikke trenger projektor. Pga begrenset levetid må vi bytte ut alle skjermene på skolen innen kort tid.
Digitale skjermer er i dag et nødvendig læremiddel for å nå målene i fagfornyelsen.
Alternativ løsningsmulighet er projektor med whiteboard-tavle, men kostnaden på dette er omtrent lik
kostnaden på nye digitale skjermer.
Driftsutgift. Leasing: 1000,- pr skjerm pr måned. 240 000,- pr år i 4 år.

Økte driftsutgifter til
friluftsområder

Plan og forvaltning,
unntatt
selvkostområder

1

Forvaltningsplanen for statlig
sikrede friluftsområder;

Drift og vedlikehold av de statlig sikrede friluftsområdene er viktig for å gi allmenheten muligheten til å oppleve
godt tilrettelagte rekreasjonsområder. De siste årene observeres økt bruk av friluftsområdene. På
kommunebarometeret blir kommunen også målt på hvor mye kommunen bruker på drift av rekreasjonsområder,
og her kommer kommunen dårlig ut.

Økt drift vil gjøre områdene mer attraktive for befolkning og
tilreisende, noe som igjen fremmer folkehelsa. Oppdal
kommune har en administrativ plan for drift av
friluftsområder som ikke ivaretas med dagens bruk og
driftsbudsjett.

Kort beskrivelse av
tiltakets påvirkning på
klima og energi

Driftsutgift
2023 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2024 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2025 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2026 (eks.
mva.)

240 000

240 000

240 000

240 000

Beregnet årlig Skjønnsmessig
Driftsinntekt Driftsinntekt Driftsinntekt Driftsinntekt Beregnet årlig
Skjønnsmessig
vurdering av årlig
2023 (eks.
2024 (eks.
2025 (eks.
2026 (eks.
klimaeffekt i CO2- vurdering av årlig effekt på
energiforbruk effekt på
mva.)
mva.)
mva.)
mva.)
ekvivalenter
klimaeffekt
i GWh
energiforbruk

Beskrevet ovenfor.

Ikke aktuelt

Økt forsøpling og slitasje på natur og miljø.

Økt tilrettelegging vil
føre til økt ferdsel som
er negativt for natur og
miljø. på den andre
siden er det positivt at
ferdsel kanaliseres til
tilrettelagte områder.

60 000

60 000

60 000

60 000

Liten

Liten

Alternativet er at arbeidet fortsetter som nå, men at
det vil få lavere prioritet og/eller føre til at andre
lovpålagte oppgaver ikke blir gjort.

Dette vil ha stor effekt.

600 000

600 000

600 000

600 000

Stor

Stor

OIL må innhente annen finansiering for å realisere
prosjektet.

Negativ effekt er utspill
av klimagasser i
forbindelse med
bygging og materialene
som brukes.
Positiv effekt vil kunne
være redusert
transportbehov til
omkringliggende haller.

7 000 000

Liten

Middels

At Oppdal kommune overtar drift av legetjenesten i
sin helhet.

Ingen

Liten

Liten

For Rauøra har det vist seg et økende besøk av folk som telter i området. Dette medfører behov for økt tilsyn og
drift av området, og renhold av toalettene.
Kullsjøen friluftsområde har i en del år hatt et for lavt nivå på tilsyn og vedlikehold, og dermed er bl.a.
grøntområder og gamle stier og turveger tilgrodd. For å holde området velstelt kreves det intensivering av
skjøtsel. Dagens driftsbudsjett dekker tilsyn av området mht. søppel etter avtale med Miljøpatruljen til Vekst
Oppdal, og renovasjonsordning og renhold av toalettene.
I 2020 fikk kommunen to nye statlig sikrede friluftsområder; Kåsen og Ålma/sentralskoleanlegget. I Kåsen skal det
etableres parkeringsplass som krever lite vedlikehold. Ålma friområde er derimot et større område sentralt ved
skolene og idrettsanleggene med mye besøk.
Samlet sett er det behov for å øke utgiften på drift av friluftsområder med kr 60 000. Dette begrunnes i flere
statlig sikrede friluftsområder og økt bruk av områdene. Dette gir økt behov for tilsyn og drift. Iverksetting fra
2023. Følgende ønskes gjennomført innenfor rammen:
• Brøyting av gangveg gjennom Kullsjøen. Kroner 10 000,• Årlig skjøtsel og rydding av eksiterende turstier. Kroner 10 000,• Et nytt søppelpunkt med tømmeabonnement. Kroner 12 000,-.
• Rydding av avfall Rauøra. Kroner 10 000,• Vedlikehold vei Rauøra (salting og høvling) Kroner 18 000,Klimakoordinator

Plan og forvaltning,
unntatt
selvkostområder

2

Energi- og klimaplan;

Oppdal kommune har et vedtatt klima- og energiplan med en handlingsdel som inneholder flere tiltak det skal
Vil bidra til at vi i større grad greier å gjennomføre tiltak som
jobbes med i planperioden. I tillegg skal kommunen jobbe med klimabudsjett, klimafotavtrykk og klimatilpasning. er beskrevet i klima og energiplanen.
Oppdal kommunes arbeid med klima og miljø er fordelt på ulike enheter i kommunen, og det er arbeidskrevende
oppgaver som kommer i tillegg til en allerede presset arbeidshverdag. Dersom Oppdal kommune skal få gjort en
solid innsats i å nå klimamålene, kreves det en dedikert person som kan ha fokus på å jobbe med dette. Det
foreslås derfor å opprette en stilling i 50 % som klimakoordinator for Oppdal kommune.

Tilskudd til fotballhall

Plan og forvaltning,
unntatt
selvkostområder

3

Vedtak i kommunestyret /
gjeldende
budsjett/handlingsplan;Delplan
for idrett og fysisk aktivitet;

Oppdal IL planlegger bygging av 9-er fotballhall. Kommunestyret har tidligere bevilget kroner 5,5 millioner til
tiltaket og kroner 300 000 til arbeidet med reguleringsplan.

Økt stillingsressurs
kommuneoverlege

Plan og forvaltning,
unntatt
selvkostområder

4

Smittevernplan;Folkehelseplan;SF Enhver kommune er pålagt å ha en medisinskfaglig ansvarlig som kommunelege/kommuneoverlege. I særavtale
mellom legeforeningen og KS står det at kommunene skal legge til rette for at stilling som kommuneoverlege
S2305 §13;
utgjør minst 50% stilling. Bakgrunnen for dette er at kommunelege er kommunens smittevernansvarlige i tillegg
til medisinskfaglig ansvarlig for kommunens virksomhet. Kommunelegen har videre ansvar for koordinering av
leger som er i spesialisering – tidligere turnusleger og spesialisering av fastleger. (Lis-1 og Alis)

Bygging av fotballhall står som et tiltak i delplan idrett og
fysisk aktivitet med prioritet 1.
Kommunestyret fattet den 17.12.21 i sak 21/130 følgende
vedtak: "Kommunestyret ønsker å signalisere ytterligere
støtte til bygging av ny «nier» fotballhall i Oppdal slik at
idrettslagets hallprosjekt kan ferdigstilles.
Kommunestyret ber om at ledelsen for prosjektet fotballhall
utarbeider en plan for full finansiering i god tid før behandling
av Handlingsplanen for 2023-2026 som legges ved i en søknad
om kommunal lånegaranti til Oppdal Idrettslag i forbindelse
med bygging av fotballhall. En eventuell søknad om
forskuttering av spillemidler må avklares gjennom egen
søknad med behandling.
Dersom en slik søknad med beskrivelse leveres Oppdal
kommune vil:
• Kommunestyret be kommunedirektøren innarbeide
Sikre ivaretakelse av at akuttmedisinforskriften overholdes.
ytterligere 1,5 millioner kr., dvs. totalt 7,0 mill.kr., i tilskudd til
Sikre gode rutiner for beredskapsarbeid.
prosjektet i forslag til handlingsprogram 2023-2026, med
tanke på utbetaling i 2023."

Oppgavene til kommuneoverlegen blir stadig flere, og løses i dag av flere personer ansatt i kommunen, blant
annet fagleder folkehelse/miljørettet helsevern og rådgiver helse og omsorg i kommunedirektørens stab.
Dette fordi kommuneoverlege i 40% ikke har mulighet for å løse alle oppgaver som ligger til stillingen. Dette
medfører at de som utfører oppgavene må løse disse «oppå» de oppgavene de ellers har. Pr i dag vil en økning av
stillingshjemmelen til kommunelegen ikke medføre reduksjon i andre stillinger. Det vurderes at det pr i dag
benyttes til sammen 40% - 60% stilling fra fagleder folkehelse/miljøretta helsevern og rådgiver helse og omsorg
til å løse kommunelegeoppgaver i tillegg til den 40% stillingen kommunelegen allerede har.
Med dagens ordning vil en kommunelege være avhengig av å ha en fastlegehjemmel ved siden av
kommunelegejobb for å sikre seg full stilling. Dette vurderes å være krevende, når du både skal være kollega og
overordna leder med beslutningsansvar. Man står i fare for å komme i konflikt mellom kommune og fastleger
sine behov.
Fastlegene i Oppdal har også meldt inn behov for å styrke arbeidet med HMS for legevakt. Dette for å styrke
kvalitet og sikkerhet for pasienter og lege i vakt. Dette kan løses ved at kommuneoverlegen får økt
stillingsressurs.
Det foreslås med bakgrunn av overstående at man øker kommunelegestillingen med 60 % slik at Oppdal
kommune til sammen har en kommunelegehjemmel på 100 %.

7

717 000

717 000

717 000

717 000

Navn på tiltaket

Enhet

Prioritet Forankring

Kort beskrivelse av tiltaket

Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter

På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan
og/eller innfri krav i sentral føring?

Kort beskrivelse av
tiltakets påvirkning på
klima og energi

Driftsutgift
2023 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2024 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2025 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2026 (eks.
mva.)

38 000

38 000

38 000

Tilskuddsportalen

Plan og forvaltning,
unntatt
selvkostområder

5

Tilskuddsportalen er en ekstern digital portal som kan benyttes av alle lag og foreninger i Oppdal kommune med Kommunestyret vedtok i sak 18/73 den 21.06.18 at
Lag og foreninger må selv sette seg inn i ulike
Vedtak i kommunestyret /
gjeldende budsjett/handlingsplan; formål om å søke tilskudd. Løsningen gir lag og foreninger mulighet til å utføre målrettede søk og det kommer da administrasjonen skulle se videre på denne løsningen og spille søknadsordninger, noe som er både tidkrevende og
opp en oversikt over alle tilskuddordninger rettet mot deres aktivitet. Ordningen er drøftet med Idrettsrådet og det inn i handlingsplanen.
uoversiktlig for frivilligheten.
Kulturrådet som begge er svært positive til løsningen. Portalen benyttes i dag av ca. 150 kommuner.

Indirekte kan løsningen
føre til økt forbruk i
forbindelse med
arrangement/prosjekte
r o.l. Det kan på den
annen side medføre at
det søkes tilskudd til
klimatiltak som
gjennomføres av
frivilligheten.

38 000

Beregne
klimafotavtrykket for
Oppdalingen.

Plan og forvaltning,
unntatt
selvkostområder

6

Energi- og
klimaplan;Interpellasjon i
kommunestyret 06.05.21, Fo
21/8;

Miljødirektoratets utslippsregnskap beregner kun direkte utslipp av klimagasser innenfor en kommune, de
indirekte utslippene knyttet til forbruket vårt beregnes ikke. Kllimafotavtrykket til Oppdalingene er trolig 1,5
ganger mer enn de direkte utslippene i kommunene. Det er utviklet verktøy for å beregne klimafotavtrykket til
kommunens innbyggere. Ved å kjøpe inn tjenester kan klimafotavtrykket til Oppdalingene beregnes. Dette vil
være et viktig grunnlag for å gi Oppdalingene veiledning til å ta gode klimavalg, samt innhente verdifull kunnskap
som kan brukes ved rullering av klima og energiplanen i 2023.

For at Oppdal skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050 må
hver og en av oss bidra! Mange ønsker å leve mer
bærekraftig, men spør seg selv – hvordan? En beregning av
klimafotavtrykket kan hjelpe innbyggerne til å ta mer
klimasmarte valg.

Alternativet er å ikke beregne fotavtrykket.

45 000

Støtte til BUA

Plan og forvaltning,
unntatt
selvkostområder

7

Delplan for idrett og fysisk
aktivitet;Vedtak i kommunestyret
/ gjeldende
budsjett/handlingsplan;

BUA startet opp i starten av 2020, og har siden drevet gratis utlån av idretts- og friluftsutstyr. BUA er et viktig
tiltak for å senke terskelen for å utøve fysisk aktivitet. Når kostnadsbarrieren ved utstyr fjernes, er det enklere for
alle uavhengig av inntekt å kunne delta på fysisk aktivitet.
BUA brukes mye av skoler og barnehager, og befolkningen for øvrig. Enkel tilgang på idretts- og friluftsutstyr
bidrar også til å senke terskelen for å prøve ut nye aktiviteter, og dermed mer mangfold i aktivitetstilbudet.

Det er en målsetting i delplan for idrett og fysisk aktivitet at
alle skal gis gode muligheter for å delta i fysisk aktivitet i
organiserte eller egenorganiserte aktiviteter.

BUA bes innhente annen finansiering eller redusere
tilbudet.

Ved å gi god
informasjon til
innbyggerne om hva
som er kildene til
klimagassutslipp, og
hvilke valg den enkelte
kan gjøre for å redusere
utslippene blir det
Utlånsordninger
som
lettere å ta mer klimaBUA
er et viktig tiltak
og
energivennlige
valg.
for å redusere forbruket
til Oppdals befolkning.
For å redusere
klimautslippene ved
framstilling av utstyret
er det bedre at færre
gjenstander blir brukt
ofte som en del av en
delingsøkonomi, enn at
hver familie skal eie alt
utsyr selv. Her er det en
betingelse at det er
ressurser også til at
utstyret blir holdt ved
like, slik at levetiden blir
så lang som mulig.

Formidling av historien om gravfeltet og styrke identitet og eierskap i Oppdal, målgruppe barn og unge,
Samarbeid med skoler og barnehager i Oppdal. Åpen dag for befolkningen i Oppdal, med aktiviteter og salg.
Videreutvikle samarbeidet med lokalt næringsliv.
Årlig utstilling av gjenstander fra gravfeltet, lokalt i Oppdal.

Ingen direkte
Står som tiltak i kulturminneplanens handlingsdel 2021 - 2025 Ved at det ikke bevilges penger kan utstilling og
samarbeid med næringslivet fortsette, men resten vil påvirkning.
med prioritet 6.
utgå.
Kommunestyret fattet den 17.12.21 følgende vedtak i sak
21/130: "Kommunedirektøren bes om å innarbeide årlig
tilskudd på 100 000 kr til Gravfeltet på Vang, i
handlingsplanen fra våren 2022."

Formidling gravfeltet
Vang

Plan og forvaltning,
unntatt
selvkostområder

8

Vedtak i kommunestyret /
gjeldende
budsjett/handlingsplan;Kulturmin
neplan;

Kommunestyret fattet den 17.12.21 følgende vedtak i sak 21/130: "Kommunedirektøren bes om å innarbeide
årlig tilskudd på 100 000 kr til Gravfeltet på Vang, i handlingsplanen fra våren 2022."

Kommunestyret vedtok følgende i sak 21/130 den 17.12.21:
"Kommunestyret støtter BUA Oppdal med 100 000 kr i 2022.
Beløpet finansieres ved bruk av avkastning fra
Bærekraftsfondet 2022. Årlig støtte søkes innarbeid i
handlingsprogrammet 2023-2026. Kommunestyret
oppfordrer BUA Oppdal til å etablere en langsiktig
finansieringsmodell for å sikre forutsigbarhet og synliggjøring
overfor bidragsyterne. Kommunestyret ber BUA Oppdal om å
få en orientering om organisasjonsform, finansiering og drift."

Gratis dag i skisenteret
for grunnskoleelever

Plan og forvaltning,
unntatt
selvkostområder

9

Delplan for idrett og fysisk
aktivitet;

Tiltaket innebærer én dag med i Oppdal skisenter hvor heiskortet dekkes av Oppdal kommune. Målgruppen er
barn og unge i grunnskolen, det vil si fra og med 1. klasse til og med 10 klasse. Det gis rabaterte priser fra
skisenteret på en slik dag.

Tiltaket vil bidra til å nå mål om sosial ulikhet for barn. Pris er
ofte en barriere for deltakelse på slike aktiviteter.
Tiltaket vil også bidra til mål om fysisk aktivitet i skolen og for
øvrig.

Alternativet er at de foresatte til elevene (eller
andre) må betale for barnas heiskort.

Tiltaket vil medføre noe
negative konsekvenser i
form av transport til og
fra skisenteret. Videre
er produksjon av friluftsog idrettsbekledning
ikke fordelaktig for
miljøet (indirekte
effekt).

Revidering av
kommuneplanens
arealdel

Stab- og
støttetjenester

1

Vedtak i kommunestyret /
gjeldende
budsjett/handlingsplan;Vedtatt
Planstrategi;

Innleie fra Plankontoret i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel

Vedtatt i gjeldende Planstrategi, jfr. bestemmelser i Plan- og
bygningsloven

Styrking av planfaglig kompetanse i egen
organisasjon

2 nye lærlingeplasser

Stab- og
støttetjenester
Stab- og
støttetjenester

2

Lærlingestrategi;

Det vises til Lærlingstrategi for Oppdal kommune der det er foreslått en opptrapping av antall lærlingeplasser

Oppfyller målet om flere lærlingeplasser

Fortsette som i dag

Statlige
planretningslinjer for
klima- og
energiplanlegging, samt
Statlige
planretningslinjer for
samordning av bolig-,
areal og
transportplanlegging
legges til grunn i
arbeidet.
Ikke relevant

3

Digitaliseringsstrategi;

Vi satte BI i drift i januar i år med 23 lisenser(brukere). Systemet gir styringsdata innenfor økonomi og personal.
Det er ønskelig at også avdelingsledernivået får tilgang. Det vil kreve en dobling av antall lisenser.

Forenkling/effektivisering av arbeidsprosesser

Å fortsette på gammelmetoden ved at enhetsleder
informerer sine avdelingsledere

Lisenser BI

8

Ikke relevant

Beregnet årlig
Driftsinntekt Driftsinntekt Driftsinntekt Driftsinntekt Beregnet årlig
Skjønnsmessig
2023 (eks.
2024 (eks.
2025 (eks.
2026 (eks.
klimaeffekt i CO2- vurdering av årlig effekt på
energiforbruk
mva.)
mva.)
mva.)
mva.)
ekvivalenter
klimaeffekt
i GWh
Liten

Skjønnsmessig
vurdering av årlig
effekt på
energiforbruk
Liten

Stor

Liten

100 000

100 000

100 000

100 000

Middels

Liten

100 000

100 000

100 000

100 000

Liten

Liten

100 000

100 000

100 000

100 000

Liten

Liten

Middels

Middels

1 700 000

380 000

380 000

380 000

380 000

-

-

-

-

-

Liten

0

Liten

60 000

60 000

60 000

60 000

-

-

-

-

-

Liten

0

Liten

Navn på tiltaket

Enhet

Prioritet Forankring

Kort beskrivelse av tiltaket

Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter

På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan
og/eller innfri krav i sentral føring?

Kort beskrivelse av
tiltakets påvirkning på
klima og energi

Driftsutgift
2023 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2024 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2025 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2026 (eks.
mva.)

55 000

55 000

55 000

Digitalisering KF
personal

Stab- og
støttetjenester

4

Digitaliseringsstrategi;

Vi abonnerer på en rekke papirbaserte produkter fra kommuneforlaget som vi er avhengig av innenfor
arbeidsgiverfunksjonen (rundskriv og håndbøker). Kommuneforlaget har utviklet digitale skybaserte løsninger.

Forenkling og effektivisering

Fortsette papirbasert

Ikke relevant

55 000

Bemanning stab og
støtte

Stab- og
støttetjenester

5

Kommuneplanens samfunnsdel;
Digitaliseringsstrategi; Vedtak i
kommunestyret / gjeldende
budsjett/handlingsplan;

Siden etableringen av flat organisasjonsstruktur tidlig på 2000-tallet, har bemanningen i Stab- og støttetjenester
vært uendret. Samtidig har det skjedd en formidabel vekst i antall årsverk i tjenesteproduksjonen, samt at
kravene til systemoppfølging, rapportering, utredning og kontroll har økt. Bemanningen står ikke lenger i forhold
til oppgaver og utfordringer. En kritisk svakhet med denne situasjonen er at strategisk ledelse bruker betydelig
med tid på daglige driftsoppgaver.Dette reduserer kvaliteten på overordnet styring og strategiarbeid.
Det foreslås å styrke Stab og støtte med 100 prosent stilling. Denne ressursen skal bidra til forbedring av
adminstrative arbeidsprosesser innen områdene økonomi, personal og kvalitet, med spesielt ansvar for
innkjøpsavtaler og opplæring av ansatte.

Bedre lederstøtte og fordeling av oppgaver mellom
utviklingsledelse og operativ drift.
Økt kompetanse, effektivitet og kvalitet på gjennomføring av
askaffelser, jf. Innkjøpsstrategien.
Støtte opp om resultatledelse og styrke satsningen på
digitalisering og innovasjon.

Videreføring av dagens praksis.

Ikke relevant

800 000

800 000

800 000

800 000

Sentralisere
avtaleinngåelser

Stab- og
støttetjenester

6

Vedtak i kommunestyret /
La én stilling ha hovedansvaret for å inngå innkjøpsavtaler for hele organisasjonen. Innkjøp er blitt så faglig
gjeldende budsjett/handlingsplan; krevende at det vanskelig kan forsvares når enkelte enheter har 1-3 anskaffelsesprosesser i året. kan starte med
60% stilling.

Vedtatt innkjøpsstrategi, punkt 4.3.5 4.3.5 Vurdere å
sentralisere organisasjonens innkjøp for å høyne
kompetansen og øke effektiviteten med den hensikt at
anskaffelser skal gjennomføres raskere, enklere og digitalt.

Avtaleinngåelse kan fortsatt være delegert på
enhetsnivå. Dette har samtlige enhetsledere
meddelt at de ikke ønsker (februar 2022).

Ingen

480 000

480 000

480 000

480 000

SOC+/Incident Response Stab- og
Team
støttetjenester

7

IKT-strategi;

Sikrer Oppdal kommune rask og kompetent hjelp til å gjenopprette data etter dataangrep. Systemet analyserer
1. Reduserer nedetid og tap av data i kommunens digitale
datatrafikk for å sikre at vi ikke har trafikk som kan påføre oss skade. Vi har ikke dette fra før og erfaring fra andre systemer
virksomheter tilsier at vi trenger denne overvåkingen.
2. Sikrer forsvarlig og stabil drift av kommunale tjenester

Flere tilbydere av samme løsning

Kan påvirkes gjennom
transport.

1 093 000

1 093 000

1 093 000

1 093 000

Forbedringsrådgiver

Stab- og
støttetjenester

8

Kommuneplanens samfunnsdel;
Digitaliseringsstrategi;

For å styrke satsningen på forbedring av arbeidsprosesser generelt, og med digital støtte spesielt, kan andre
kommuner vise til god effekt av å opprette en dedikert ressurs til dette. Ressursen vil fungere som lederstøtte på
kvalitetsområdet, ha ansvar for å koordinere og utvikle internopplæring i hele organisasjonen og skal bidra til
forbedring av arbeidsprosesser i og på tvers av enhetene. Forbedringsrådgiveren skal være fagsystemansvarlig
for internkontrollsystemet, ha god kjennskap til kommunens fagsystemer og digitale fellesløsninger i KS Fiks og
god organisasjons- og systemforståelse. Organisatorisk bør denne ressursen være tett knyttet til tjenestene
digital samhandling og personal.

Behovet for en slik ressurs kan løses ved
omprioritering innenfor gjeldende budsjettramme,
og endring av kompetansekrav i en av de
eksisterende stillingene innenfor tjenesteområdet.

Tiltaket vil primært
bidra til bedre
styringssystemer og
heldigitalisering av
arbeidsprosesser, som i
neste omgang kan bidra
til å redusere
påvirkningen på klima
og energiforbruket, for
eksempel ved redusert
forbruk av
kontormateriell og
strøm.

750 000

750 000

750 000

750 000

Bærekraftig
hytteutvikling

Stab- og
støttetjenester

9

Vedtak i kommunestyret 76/21;
Kommuneplanens samfunnsdel;
Kommuneplanens arealdel;
Strategisk næringsplan

Samarbeidsprosjekt mellom Oppdal kommune, TrønderEnergi AS og Nasjonalparken Næringshage AS om
realisering av bærekraftig hytteutvikling, tidligere kalt Grønn fjellhageby.
Kommunens deltakelse i prosjektet skal baseres på forskning og utvikling og ikke involvering i selskap med
kommersielt motiv.
Nasjonalparken Næringshage AS skal ha en rolle som koordinator av videre konseptutvikling i prosjektet på vegne
av Oppdal kommune.
Kommunestyret godkjenner en økonomisk ramme for samarbeidsprosjektet på 2,0 mill. kr. Oppdal kommunes
kostnader finansieres ved bruk av generelt disposisjonsfond og innarbeides i handlingsplan og årsbudsjett.

Tiltaket har som
hovedmål å bidra til
redusert påvirkning på
klima og energiforbruk
knyttet til
hytteutvikling.

500 000

500 000

500 000

500 000

Forskning, utvikling og
innovasjon

Stab- og
støttetjenester

10

Vedtak i kommunestyret; NTNUavtalen

300 000

300 000

300 000

300 000

Tekniske tjenester unntatt selvkost

1

350 000

700 000

700 000

700 000

Økte driftsmidler
Byggavdelingen

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Etablering av årlig porteføljebudsjett for å dekke kommunens egenandel for deltakelse i FoUI-prosjekter.
Kommunedirektørens ledergruppe er ansvarlig for forvaltning av budsjettet i tråd med gjeldende planer,
strategier og avtaler.
Avdeling bygg har manglende ingeniørkompetanse og kapasitet innen avdelingene. Krav til tilfredstillende
internkontrollsystem innefor byggforvaltning gir avdelingen stadig nye utfordringer. Utvikling og ajourhold av
interkontrollsystemet IK-bygg og Compilo tar stadig mer tid. Utvidet kapasitet vil være nødvendig for å unngå at
vi kommer i brudd med lover og forskrifter. Det vises til foretaksrevisjon utført av revisor etter bestilling fra
kontrollutvalget.
Oppdal
kommunes samlet bygningsareal for boliger, skole, barnehager, sykehjem, bygninger for omsorg,
idrettshall og andre bygg utgjør til sammen 49.469 m2 - (formålsbygg og andrebygg 36020 m2, boliger 13.449
m2). Året 2020 brukte kommunen kr. 84,-/m2 til vedlikehold av bygningene i snitt (Kostra). NKF – Norsk
kommunalteknisk forening mener at byggeier bør bruke mellom kr. 150-200,- /m2 til vanlig driftsvedlikehold for
å kunne opprettholde tilstanden på et bygg. Med et forsiktig anslag betyr det at vedlikeholdsposten for
kommunen bygg bør økes med kr.50,-/m2 – det vil si kr. 2.473.450,-. Hvis vi øker til 150,-/m2 måtte økningen
være kr. 3.809.113,-. Samlet økning av driftsramme vedlikehold kommunale bygninger kr. 2,5 mill.

Ingen

Ingeniørstilling ved
avdeling bygg

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Nytt lager Sivilforsvaret

Tekniske tjenester unntatt selvkost
Tekniske tjenester unntatt selvkost

Bidrag til drift av
toalettanlegg ved
tidtakerbu
Bedre standard på
vedlikehold av gsv, jf.
tiltak 15 i vedtatt klimaog energiplan
Bortfall av leieinntekter
ved utflytting fra
eksisternde
brannstasjon

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Tiltaket vil bidra til måloppnåelse på alle fire
satsningsområdene i digitaliseringsstrategien; Styrket digital
kompetanse, digital selvbetjening, digital tjenesteproduksjon
og åpenhet og medvirkning. I tillegg vil tiltaket bidra til å
styrke kvalitetsarbeidet, innovasjonskulturen og satsingen på
resultatledelse i kommunen.

Tiltaket vil bidra til økt forutsigbarhet og bedre administrativ Videreføring av dagens praksis, med løpende
styring av kommunens kostnader knyttet til deltakelse i FoUI- avklaring av finansiering for hvert enkelt prosjekt.
prosjekter.
Økt satsing på videreutvikling og ajorhold av IK-bygg antas og
gi en fremtidig gevinst i form av bedre oversikt og grunnlag
for gode beslutninger i fremtiden. Et velfungerende
internkontrollsystem krever kontinuelig oppfølging for å
kunne
fungere.
funksjoner innenfor
avdelingenbygg.
er Her
Det
jobbes
medAlle
eiendomsstrategi
for kommunale
avhengig
å kunne
dokumentere
kravoppnåelse, og vilogvære
legges
detavopp
til målstyring
etter tilstandsvurderinger
avhengig av denne ressursen. Her antas det at det vil ligge en
nøkkeltall.
stor fremtidig økonomisk gevinst.

Forskrift for siviltberedskap pålegger kommunen å bidra med lønnsmidler til materialforvalter 180 timer/ år (10%
stilling) i tillegg til forbruksmateriel kr. 50.000,- /år.
Oppdal idrettslag bygger ny tidtakerbu med bl.a toalettløsning for den aktiviteten som er knyttet til
sentralbaneanlegget.
Klima- og energiplan

Kommunestyret ønsker å legge til rette for økt sykling: «Oppdal kommune har høy kvalitet på vedlikehold og drift
av gang- og sykkelvegnettet både sommer og vinter». For å imøtekomme k-styret bes det om kr 300.000 for å
bedre sommer- vintervedlikeholdet av kommunens GSV.
Ny brannstasjon ferdig til årsskifte 2023/2024
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110 000

110 000

110 000

280 000

280 000

280 000

280 000

300 000

300 000

300 000

300 000

350 000

350 000

350 000

Beregnet årlig
Driftsinntekt Driftsinntekt Driftsinntekt Driftsinntekt Beregnet årlig
Skjønnsmessig
2023 (eks.
2024 (eks.
2025 (eks.
2026 (eks.
klimaeffekt i CO2- vurdering av årlig effekt på
energiforbruk
mva.)
mva.)
mva.)
mva.)
ekvivalenter
klimaeffekt
i GWh
Liten
0

-

240 000

-

-

240 000

-

-

240 000

-

-

-

240 000

-

-

Liten

0

Skjønnsmessig
vurdering av årlig
effekt på
energiforbruk
Liten

Liten

Liten

Liten

Liten

Liten

Liten

Liten

0

Liten

Liten

Navn på tiltaket

Enhet

Prioritet Forankring

Kort beskrivelse av tiltaket

Overtakelse av 0,6 km
veg Bjørkmoflata

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Plan- og bygningslov §18-1 femte
ledd.

Kommunen har overtatt 0,6 km veg i Bjørkmoflata. Dette krever 60.000 kr i økte driftsutgifter. Dette må
kompenseres.

Parkeringsløsning
sentrum,
forprosjektering K-sak
2019/41

Tekniske tjenester unntatt selvkost

K-sak 2019/41

Vintervedlikehold

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Etterslep grøftrensk

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Den 4.4.2019 i K-sak 2019/41 ble det vedtatt at det søkes prioritert kr. 250.000,- inkl. mva. slik at rådmannen kan
gjennomføre en forprosjektfase som avklarer omfanget og forhandle om avtaler med private grunneiere om en
mulig parkeringsordning. Framforhandlede avtaler mellom private grunneiere og Oppdal kommune vedrørende
omfang og kostnadsfordeling m.m. legges fram for politisk behandling av kommunestyret før behandlingen av
handlingsprogram.
Sommeren 2021 var det tre brøyteroder som ble utlyst. Etter første gangs utlysning var det ingen entreprenører
som innga tilbud. Etter andre gangs utlysning mottok vi to tilbud på to roder og kun ett tilbud på en rode.. Alle
tilbyderne krevde en stor økning på beredskapstillegget. Samlet merkostnaden på beredskapstillegget i sesongen
21/22 ligger på kr 565.000 eks. mva. For neste brøytesesong skal nye roder lyses ut. Vi forventer
kostnadsøkninger på disse rodene også.
Å opprettholde grøfter langs veg fører til at vannet ledes vekk. Når vann er vekk fra vegkropp vil vegens levetid
bli eldre uten å sette inn andre større tiltak. Vi har etterslep på grøftrens. Dersom vi kan bruke 100.000 kr årlig i
fem år vil mye være gjort.

Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter

På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan
og/eller innfri krav i sentral føring?

Beregnet årlig Skjønnsmessig
Driftsinntekt Driftsinntekt Driftsinntekt Driftsinntekt Beregnet årlig
Skjønnsmessig
vurdering av årlig
2023 (eks.
2024 (eks.
2025 (eks.
2026 (eks.
klimaeffekt i CO2- vurdering av årlig effekt på
energiforbruk effekt på
mva.)
mva.)
mva.)
mva.)
ekvivalenter
klimaeffekt
i GWh
energiforbruk

Driftsutgift
2023 (eks.
mva.)
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2024 (eks.
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mva.)
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Forurensningsloven regulerer utslipp til naturen og alle
utslipp fra samfunnet skal godkjennes etter søknad. For alle
utslippstillatelser stilles det vilkår knyttet til resipientens
kapasitet. Vilkårene for påslipp til Driva fra renseanlegg
Oppdal sentrum, er strenge. I vilkårene kreves det at
virksomheten dokumenterer sin drift og at det skjer innenfor
de vilkår som er gitt for tillatelsen. Statsforvalteren har
gjennomført flere tilsyn på kommunens anlegg, hvor det er
avdekket gjentatte brudd på vilkårene, uten at dette er rettet
grunnet manglende kapasitet til å utvikle
internkontrollsystemet, slik at disse avvik kan lukkes på en
tilfredsstillende måte. Lov om offentlig anskaffelser regulerer
alle kommunens innkjøp. Utarbeidelse av gode
tilbudsgrunnlag kreve fagkompetanse og kapasitet for å
kunne gjennomføre anskaffelsene i tråd med gjeldende
bestemmelser. Her mangler enheten tilstrekkelig kapasitet for
å gjennomføre disse tilfredsstillende. Internkontrollforskriften
krever videre at virksomheten generelt har system for
dokumentasjon av sitt arbeid, også innenfor HMS-arbeid
knyttet til helsepåvirkninger fra virksomheten til våre ansatte.
Det er godt kjent at virksomheten avløpsrensing har betydelig
risikoområder knyttet til håndtering av avløpsvann og
tilhørende avløpsbehandling. Her gjenstår betydelig arbeid
med videreutvikling av et helhetlig system for ivaretakelse
HMS-arbeidet.

60 % stillingsutvidelse - Tekniske tjenester Avdelingsleder Tekniske VAR selvkost
tjenester

1

Enheten for tekniske tjenester har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunens
spillvannledninger og anlegg (egne renseanlegg). Det vil si avløpsanlegg eid av Oppdal kommune og som inngår i
kommunens gebyrgrunnlag for avløpssektoren.
I en grundig gjennomgang av alle arbeidsoppgaver, knyttet til ledelse og styring av fagområde avløp inkl.
avløpsrensing, viser det seg at ressursen avsatt til forvaltning og styring av denne virksomhet er betydelig
undervurdert. Gjennomgangen viser at nødvendige oppgaver ikke løses eller blir ikke gjennomført som
forventet, og kan medføre at vi kommer i brudd med lov og forskrift.
Gjennomgangen avdekker at det er behov for videre analyse av arbeidsoppgavene slik at oppgavene kan løses
innenfor ressurs avsatt til dette. I første omgang ber vi om utvidelse med 60% stilling fra og med 2023.
Vurderinger av endelig ressursbehov bør avventes til ny enhetsleder har fått vurdert forholdet. Videre bør det
avsettes ressursen inn mot inndekning og etterlevelse av krav gitt i lov om offentlige anskaffelser.
Lederoppgaver og videre utvikling av fagområdet vil kreve et betydelig økt fokus med hensyn til
forventa/varslede ny ytterligere krav, knyttet til sektorens rolle i klima og energi spørsmål.
Særlig for eksisterende renseanlegg Oppdal sentrum, må det forventes store endringer med hensyn til anleggets
alder og teknologi, som vil kreve betydelig arbeid for å få frem grunnlag for viktige strategiske beslutninger.

50 % Stillingsutvidelse
driftsoperatør

2

Sikker, konstant og pålitelig drift av renseanleggene er helt
Idet ansvarsområde avfall ble trukket ut fra kommunes virksomhet og overført til Remidt KS, mistet
ansvarsområdet vann og avløp betydelige synergier. Negativ synergi ble utløst med at 3 av 4 ansatte gikk over til nødvendig for å ikke komme i brudd med vilkårene i
Remidt KS, og ut av felles team for drift av avløpsrenseanlegg. Disse var samlokalisert og jobbet tidligere innenfor utslippstillatelsene.
begge ansvarsområder. Hver av disse ansatte hadde tilstrekkelig kompetanse til å alene kunne drifte
renseanlegg. Etter omleggingen har kun en ansatt tilstrekkelig kompetanse til å kunne drifte anlegget over tid.
Med dette er vi blitt sårbare ved ferieavviklinger og tilfeller med sykefravær.
En annen synergi som ikke ble synliggjort var at alle driftsoperatører på ansvarsområdene vei, vann, avløp og
avfall kunne settes inn på tvers av ansvarsområdene, i sesonger og perioder av året, hvor det var spesielle
hendelser eller oppgaver skulle/måtte løses.
Grundig gjennomgang/kartlegging av alle arbeidsoppgaver og kompetansebehov knyttet til renseanlegg er
nødvendig og vil bli igangsatt.
Rekrutering av dyktig personell til denne type jobb vil være vanskelig om vi ikke kan tilby 100% stillingsstørrelser.

Tekniske tjenester VAR selvkost

Kort beskrivelse av
tiltakets påvirkning på
klima og energi

10

Statsforvalteren gjennomførte 21.10.2021 tilsyn med
kommunens avløpssektor for Oppdal sentrum med
tilhørende renseanlegg. Tilsynet oppsummerer med
at Oppdal kommune ikke har overholdt rensekrav,
ikke utarbeidet en miljørisikovurdering for
kommunens samlede avløpssystem, og anmerket at
Oppdal kommune har mangelfulle skriftlige
rutiner/prosedyrer på avløpsområdet. Avvikene og
anmerkningene må løses med en forsterkning av
kompetanse og kapasitet innenfor sektoren.
Manglende løsning vil kunne medføre risiko for
dagmulkt og annen forføyning. Tilsvarende tilsyn
gjennomført av samme instans 24.10.2014, påviste
tilsvarende avvik, noe som ytterligere forsteker
behovet for økt satsning på avløpssektoren.
Manglende oppnåelse av rensekrav kan i verste fall
medføre begrensninger i videre påslipp til
renseanlegget inntil kravene er etterkommet. Dette
kan medføre begrensninger i videre utbygging
(påslipp) fra nye boliger og næringsutvikling.
Etablering og drift av tilfredsstillende
internkontrollsystem for avløpssektoren, vil være
krevende og det vil være nødvendig med en
forsterkning av kompetanse og kapasitet, hvis skal
unngå å komme i brudd med vilkår for
utslippstillatelse og en forsvarlig drift av hele
sektoren.
Enheten har igangsatt gjennomgang av alle
arbeidsoperasjoner knyttet til drift av
renseanleggene for å kunne finne ut tidsforbruk som
sikrer rasjonell drift.

Resipienten for
avløpsområde Oppdal
sentrum, Drivdalen,
Midtbygda og Lønset er
vassdraget Driva.
Driva har særlig fokus i
Vann-område ( jfr.
Internasjonal
vannområdeavtaler)
som lakseførende og
det følges opp med
strenge krav til påslipp
til vassdraget. Miljø-,
klima- og
energispørsmål står
høgt på dagsorden, og
det er grunn til å tro at
fokuset vil øke også for
Driva-vassdraget.
Enhet for tekniske
tjenester, som ansvarlig
for avløpssektoren
finner det nødvendig å
be om forsterket
ressurs på sektoren for
å møte de utfordringer
som er klarlagt.

ENHETENES INNSPILL TIL INVESTERINGSTILTAK - HANDLINGSPLAN 2023 - 2026
Navn på tiltaket

Enhet

Oppgradering av
kjøkken i Drivdalen
barnehage

Drivdalen
oppvekstsenter

Prioritet Forankring

5

Kommuneplanens
samfunnsdel;Smittevernplan;Folk
ehelseplan;

Pikhaugen barnehage rehabilitering

Helse- og
oppvekstforvaltning

1

Vedtak i kommunestyret /
gjeldende
budsjett/handlingsplan;

Innkjøp og drift av
Helseplattformen

Helse- og
oppvekstforvaltning

4

Vedtak i kommunestyret /
gjeldende
budsjett/handlingsplan;Nasjonalt
målbilde om "en innbygger, en
journal";

Investeringsko Investeringsko Investeringsko Investeringsko Investeringsin
stnad 2023
stnad 2024
stnad 2025
stnad 2026
ntekt 2023
(inkl. mva.)
(inkl. mva.)
(inkl. mva.)
(inkl. mva.)

Kort beskrivelse av tiltaket

På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan
og/eller innfri krav i sentral føring?

Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter

Kort beskrivelse av
tiltakets påvirkning på
klima og energi

Kjøkkenet i Drivdalen barnehage er mange tiår gammelt og i veldig dårlig forfatning. Skapdører har
løsnet og kan ikke festes på nytt på grunn at det ikke er igjen noe å feste i. Overflatene er grove og
slitte, og det er en stor utfordring å holde det rent. Arealet er også veldig lite. ca 4 m2, og det gjør
det vanskelig å opprettholde ren og skitten sone, og det er umulig at barna i barnehagen involveres
i matlaging på grunn av dårlig plass.

Med nytt kjøkken vil alle krav i forhold til hygiene og
renhold være oppfylt.
Vi vil også kunne oppfylle mange mål i rammeplan for
barnehagen

Vi foreslår bruk av kr.400 000 fra enhetens disposisjonfond for å
realisere oppgraderingen

lite

Eksisterende bygningsmasse har ikke tilfredsstillende
fasiliteter for personal/ansatte mht. møterom,
personalrom, garderober, print-/kopirom, samt kontorog arbeidsplasser. Videre er det behov for en
oppgradering av felleskjøkken med nytt kjølerom med
en plassering hensiktsmessig mht. varelevering
(kjølevarer), dedikert (og større) renholdsrom og
generelt - ytterligere lagerareal. Barnehagen har pr. i
dag ingen definert hovedinngang og varelevering skjer
over barnas uteareal.
Tiltaket vil oppfylle kommunestyrevedtak og innfri krav
til barnehagelokaler i arbeidsmiljølov, barnehagelov og
mattilsynet.

Alternative løsninger har vært utredet flere ganger i
kommunestyresakene 19/59, 21/19, 21/62.

Skisseprosjektet
omfatter et tilbygg på
140 kvm. samt nytt
teknisk rom på tak på
60 kvm. ialt 200 kvm.
nybygg - i tillegg er det
rehabilitering/ombyggi
ng av eksisterende
bygningsmasse.

Tiltaket vurderes å bidra til optimal måloppnåelse om
det nasjonale målbildet "En innbygger-en journal".

Oppdal kommune kan velge annen journalløsning som tilfredsstiller
nye krav til journalføring. Det vurderes at et annet alternativ vil
kunne bli like kostbart og arbeidskrevende som å delta i et felles
innføringsprosjekt med flere kommuner.

Det vurderes å ikke ha
noe vesentlig
påvirkning på klima og
energi.

1 786 000

9 500 000

Planen er å utvide kjøkkenet, sette opp ny kjøkkeninnredning og legge nytt gulv i første etasje. Da
bygges kjøkkenet på en slik måte at barna kan involveres i matlaging og at det er god nok plass til å
ivareta både hygiene og det praktiske. Ombyggingen vi kreve tiltak knyttet til elanlegg og
røropplegg samt bygningsarbeid og malerarbeid.
I handlingsplanen 2022-2025 er det lagt til grunn oppstart av arbeidet med rehabilitering av
Pikhaugen barnehage med forprosjekt i 2025. I handlingsplanen 2022-2025 står det også beskrevet
at bygging av barnehagen er tenkt gjennomført i 2026 og 2027, med henholdsvis kostnad på kr.
12.425.000 og 5.325.000. Kostnadsestimatet bygger på utarbeidet et skisseprosjekt utarbeidet av
Kvadrat arkitekter i 2020, behandlet i kommunestyresak 20/46. Det er i dette innspillet lagt på 4%
prisstigning. Forventet investering i 2027 er kr. 5.538.000

Helseplattformen er en regional løsning på det nasjonale målbildet "En innbygger - en journal".
Oppdal kommune har i K-sak 21/79 vedtatt å tilslutte seg Helseplattformen. Oppdal ønsker å ta i
bruk den nye journalløsningen i januar 2024. Vi vil da være den 4. puljen kommuner som tar
Helseplattformen i bruk. Det skal forut for "go live" gjennomføres et forprosjekt. Det er etablert en
prosjektgruppe som arbeider med forberedende aktiviteter. Det skal tilsettes en lokal
innføringsleder som skal lede og koordinere gjennomføring av forprosjektets aktiviteter som:
datavask, integrasjon, opplæring, gevinstarbeid, kommunikasjonsplan, innkjøp av sluttbrukerutstyr
m.m. Prosjektgruppa utarbeider et styringsdokument for innføringsarbeidet som skal legge
grunnlag for prosjektet. Styringsdokumentet vil bli lagt frem for politisk behandling.

Investeringsin
ntekt 2024

Investeringsin
ntekt 2025

Investeringsin
ntekt 2026

Driftsutgift
2023 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2024 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2025 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2026 (eks.
mva.)

Skjønnsmessig
Driftsinntek Driftsinntek Driftsinntek Driftsinntek Beregnet årlig
t 2023 (eks. t 2024 (eks. t 2025 (eks. t 2026 (eks. klimaeffekt i CO2- vurdering
av årlig
mva.)
mva.)
mva.)
mva.)
ekvivalenter
klimaeffekt

400 000

-

-

1 560 000

12 948 000

-

-

-

-

14 582 000

-

4 889 000

-

-

-

419 000

-

-

-

-

-

-

-

-

170 520

-

Beregnet
årlig effekt
på
energiforbru
k i GWh

Skjønnsmessig
vurdering
av årlig effekt på
energiforbruk

Middels

Liten

Liten

Liten

Liten

Liten

Liten

Middels

Middels

Kostnadene i prosjektet er basert på en kostnadsmodell utarbeidet av Helseplattformen.
tilbakemelding fra Trondheim kommune er at modellen ser ut til å være realistisk. Det vil for
Oppdal kommune kun være stipulerte kostnader til innføringen hva gjelder drift. Dette med
bakgrunn i at vi har begrenset kunnskap om kommunens endelige behov for innkjøp av
sluttbrukerutstyr. Det er ikke lagt inn kostnader til løpende drift da dette forventes å dekkes innen
gjeldende drift.
Påbygg Midtbygda skole Midtbygda
oppvekstsenter

1

Kommuneplanens samfunnsdel;

Midtbygda oppvekstsenter er i stadig vekst med økt tilflytting og økt vekst i barnetallet. Siden 2013 Sikrer at alle barn kan gå i barnehage og skole i sin egen
og frem til 2022 har elevtallet gått fra 43 elever til 102 elever. På barnehagen som ble kommunal i
krets, noe som vil gi tryggere oppvekstvilkår.
2018 har barnetallet økt fra 40 plasser til 85 plasser. Midtbygda har nye boligområder i nærhet til
skolen, Lønset krets har blitt en del av skolekretsen og det er mer resalg av eksisterende boliger til
unge enn tidligere antatt. Dette fører til at vi ser at barnetallet på skolen vil stige til over 110 ila 1-2
år. Samtidig vedvarer det høye antallet barn i barnehagen. Skolen er bygd for å håndtere ca 110
elever og barnehagen bygd for ca 60 plasser. En del av oppvekstsenteret sin fleksibilitet er at vi kan
bruke arealer i tråd med den demografiske utviklingen. Frem til nå har vi derfor kunne ta imot et
større antall barn enn tidligere i barnehagen da vi har hatt kapasitet i bygget pga lavere elevtall. Når
elevtallet samtidig øker til over makstallet er bygget rett og slett for lite. Det er planlagt et påbygg
som vil kunne øke kapasiteten ved at man kan ha større grupper i alle rom. Dette ble forberedt ved
byggingen i 2016 og kan dermed gjøres ved enkle endringer på eksisterende romløsninger og et
påbygg som inneholder 2 klasserom, grupperom og garderobefasiliteter. Totalt ca 130 kvm.

En redusert utbygging vil også avhjelpe behovet noe, men dertil
redusert effekt. Alternativet er å redusere antall plasser i
barnehagen, dette vil medføre i praksis en inntaktsstopp av nye
barn i barnehagen i 1 til 2 år. Dette vil igjen kunne føre til en negativ
spiral som medfører at familier vil søke mot andre barnehager,
andre oppvekstmiljø og dermed en nedadgående trend i utviklingen
av oppvekstsenterets kretser.

se teknisk sin
beskrivelse

Solskjerming 97-delen
Midtbygda
oppvekstsenter

Midtbygda
oppvekstsenter

2

Plan for habilitering og
rehabilitering 2019-2023;

Solskjerming på bygningsdelen fra 1997 er delvis ødelagt og utslitt. Det er kostbart og reparere og
det lønner seg å skifte de ut fremfor å reparere det gamle. Manglende solskjerming fører til dårlig
inneklima for elever og ansatte og er derfor nødvendig at er på plass.

Tiltaket fører til at bygningene er i henhold til forventet
standard og sørger for et forsvarlig inneklima.

Det kan monteres innvendig skjerming på den siden av bygget som
er østvendt da solen skinner kun i første halvdel av dagen her.

Tiltaket gir bedre
inneklima og jevnere
ventilasjonsdrift

Bygging av Sanatelltun byggetrinn 2

Oppdal helsesenter

1

Helse- og
omsorgsplan;Omsorgsutredning
2022;

Det vurderes behov for 8 nye tilrettelagte heldøgns omsorgsboliger for personer med demens. Det
er ønske om et nybygg med 8 boenheter, 2 avlastningsenheter og fellesareal for dagtilbud.
Dagtilbud kan da gis til 4 hjemmeboende brukere i tillegg til de 8 som bor i heldøgns omsorgsbolig
og de til enhver tid 2 som mottar avlastning.

Ved å ha tilstrekkelig antall heldøgns omsorgsboliger for
personer med demens vil Oppdal kommune ha en
fullverdig omsorgstrapp med gode lavterskeltilbud,
tilbud om dagaktivisering og avlastning. Dagaktivisering
og avlastning vil samlokaliseres med boliger slik at
personer med demens kan få et gradvis økt
tjenestetilbud i kjente omgivelser. Mange som får en
demensdiagnose vil med avlastning og dagtilbud kunne
fortsette å leve livet omtrent som før en god stund. Det
er likevel viktig at personer med demens og de
pårørende får god oppfølging helt fra starten. Tiltaket vil
på en god måte imøtekomme de mål som er satt for
eldreomsorgen og Leve Hele Livet nasjonalt og lokalt.

Alternativet til utbygging av flere omsorgsboliger til personer med
demens er at vi vil får lite rullering av omsorgstilbud. Sykehjemmet
vil raskt bli for lite da flere eldre vil trenge et høyt omsorgsnivå over
flere år. Alternative løsninger vil være utbygging av sykehjem og
økte ressurser til hjemmebaserte tjenester.

1000 co2e/pr.kvm

Begrunnelsen for å samlokalisere boliger med avlastning og dagtilbud er at det vil oppleves enklere
for både brukere og pårørende om avlastning blir et tilbud i tilknytning til lokaler der en på sikt vil
kunne få et permanent tilbud. Overgangene vil oppleves enklere. Det vil være hensiktsmessig å
legge til rette for et dagtilbud sammen med botilbud og avlastning da dagtilbudet kan fungere for
avlastning for de som fortsatt er hjemmeboende.
Det ble i forbindelse med bygging av Sanatelltunet lagt til rette for et byggetrinn 2, med ytterligere
en etasje. Arbeidsgruppa har betenkeligheter med et påbygg av eksisterende bolig. Begrunnelsen
for dette er at arbeidet med et påbygg sannsynligvis vil medføre behov for alternativt bosted under
byggeperioden.

6 000 000

Tiltaket vurderes som nødvendig for å kunne etablere en tilstrekkelig god kjede av tjenester for
personer med demens og eldreomsorgen forøvrig.
Oppdal kulturhus

1

Investeringsplan 2022/23, vedtatt Oppdal kulturhus driver anerkjent virksomhet når det kommer til konserter, teater, show og andre
av styret i OKH, januar 2022.
arrangement i Storsalen. Våre gjester, enten de står på scenen, beveger seg i kulissene eller sitter i
salen, skal ha en opplevelse av at alle sider ved et arrangement er oppdatert, fungerer og gir valuta.
VI har i løpet av de senere år, gjort flere oppgraderinger når det kommer til teknisk utstyr.
Finansieringen har vært sikret gjennom støtte fra eksternt hold (Musikkutstyrsordningen),
låneopptak, bruk av fondsmidler og investeringer tatt over driftsregnskapet
Nå erfarer vi at lysmikseren er i ferd med å bli utdatert. I økende grad erfarer vi at mikseren vi har
ikke yter ikke det gjestende artister krever og forventer. Videre er det risikofylt å kjøre videre på
gammelt utstyr, og ikke minst er det kostbart siden vi ikke får fornyet garantier og serviceavtaler.

Uteområde ved Oppdal
ungdomsskole

Oppdal ungdomsskole

2

Vedtak i kommunestyret /
gjeldende
budsjett/handlingsplan;

Oppdal ungdomsskole har stort behov for en oppgradering av uteområdet ved skolen. Dette har
Bedre uteoråde vil sikre et bedre skolemiljø, noe skolen
stor betydning for skolemiljøet. Skolen har ansvar for å skape et godt skolemiljø for sine elever, jmf. skal arbeide kontinuerlig med i følge Opplæringslooven,
Kap.9a i Opplæringsloven.
kapittel 9a
I 2017 ble det gjort et større arbeid i forbindelse med arealbruksplan for sentralskoleanlegget, jeg
viser til arealbruksplan for sentralskoleanlegget:
https://www.oppdal.kommune.no/globalassets/pdfdokumenter/plan-miljo-oglandbruk/planer/planer-til-horingoffentlig-ettersyn/arealbruksplan-flerbruksomradet-i-oppdalsentrum_bygningsradets-forslag_060317.pdf
Jeg vil her framheve det utredningen skriver om oppgradering av skolebanen ved ungdomsskolen
og reasfaltering basketballbane.
I tillegg er det behov for å ruste opp selve skolegården. I dag er skolegården utformet slik at det
ligger mest til rette for ballspill. Det er mange som holder på med det, men det må og legges opp til
alternative aktiviteter.
Det er vedtatt å bygge ny elevkantine ved ungdomsskolen. Dette vil utløse et behov for å ruste opp
uteområdet ved ny skolekantine.
Vi ser at det i første omgang er nødvendig med et skisseprosjekt for å planlegge dette og spiller
derfor inn 300 000 til et skisseprosjekt for oppgradering av uteområdet ved Oppdal ungdomsskole.

150 000

Et skisseprosjekt vi svare ut dette.

Et skisseprosjekt vil
svare ut dette.

1

101 400

101 400

166 140

130 000

Det er en ulempe for personer med demens å bo/ha dagaktivisering i en 2. etasje. Det er viktig
med et lett tilgjengelig og tilrettelagt uteareal. Personer med demens har redusert hukommelse,
redusert abstrakt tenkning som betyr at de tenker her og nå, og har vanskelig for å se for seg ting
de skal gjøre. De må se ting konkret for å få en bevisst tanke om å benytte seg av for eksempel
uteareal. De har redusert evne til å finne fram, å holde en handlingsrekke og tolke inntrykk. De blir
avhengig av hjelp for å komme seg ut.

Lysmiksebord

101 400

300 000

27 000 000

29 400 000

-

-

-

-

20 000 000

-

-

-

10 035 000

10 311 000

-

-

-

321 000

-

642 000

752 000

Enhet

IKT infrastruktur

Stab- og
støttetjenester

1

Nye kjerneswitcher

Stab- og
støttetjenester
Stab- og
støttetjenester

2

Digitaliseringsstrategi;

De gamle går ut på dato og må skiftes for å bedre ytelsen og sikre vedlikehold

Gi brukere og publikum sikrere digitale løsninger

3

Digitaliseringsstrategi; Overordna
risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS); Kommuneplanens
samfunnsdel

Samordning av fysisk og digital innbyggerservice for alle offentlige tjenester på rådhuset, alle
enhetene i kommunen og kulturhuset med følgende tiltak:
1. Etablere ett felles servicepunkt for alle offentlige tjenester innenfor hovedinngangen på
rådhuset, samt kontorer og møterom til "kundemøter" og opplæringsformål.
2. Utvide bibliotekets innbyggerservice-funksjon
3. Anskaffe digitale kommuneverter for digital selvbetjening og besøksregistrering
4. Etablere ubemannet venteareal for besøkende på rådhuset.

Tiltaket vil bidra til måloppnåelse på alle fire
satsningsområdene i digitaliseringsstrategien; Styrket
digital kompetanse, digital selvbetjening, digital
tjenesteproduksjon og åpenhet og medvirkning.
Formålet med tiltaket er:
1) Bedre sikkerhet for ansatte og besøkende,
informasjon og teknisk utstyr
2) Universelt utformet fysisk og digital offentlig service
tilpasset innbyggernes behov for tilgjengelighet og
kvalitet
3) Bedre saksbehandling på kortere tid
4) Å gjøre det enklere å velge digitalt først
5) Bedre intern og ekstern kommunikasjon

Kjøp av aksjer i ReMidt
Næring as
Utbedringsbehov
bygninger Tilstandsanalyse boliger (6år)

Stab- og
støttetjenester
Tekniske tjenester unntatt selvkost

4

Eierskapsmeldingen K-sak 20/88

I følge vedtatt eierskapsmelding skal Oppdal kommune kjøpe seg opp i ReMidt næring AS fra 0,12%
til 5,4% eierandel. Det forventes et årlig utbytte på 2,8%.
Det er gjennomført en samlet tilstandsanalyse av alle boliger. Kommunens internkontrollsystem er
brukt som verktøy i dette arbeidet, og analysen er stort sett gjennomført av kommunens egne
driftsoperatører. Fokusområde har vært fuktproblematikk. Analysen gir et godt øyeblikksbilde over
tilstand på kommunens boliger. Bygningene er vurdert utfra en tilstandsgrad 0 til 3. Tilstanden på
bad/våtrom og kjøkken er der vi har de største utfordringer knyttet til funn i analysen. Det var som
forventet for boliger bygget på 70, 80 og til dels 90 tallet. Her ligger kostnadene ofte mellom kr.
250.000 til kr. 500.000 for oppgradering og utskifting. Samlet kostnad for å får boligene i tilstand 1
eller bedre, er kostnadsberegnet til kr. 21.122.000,-, pr.12.03.2022. Det foreslås at oppgraderingen
gjennomføres over en 6 års periode og vil kreve årlig bevilgning kr. 3.520.000,-. Kommuneloven og
tilhørende forskriftsverk tillater ikke bruk av investeringsmidler til ordinær drift og vedlikehold. For
å regulere forskjellene mellom drift og investeringer må vi støtte oss til gjeldende standarder og i
sammenheng med eiendomsforvaltning NS 3454. Her blir vi bedre kjent med begrepene FDVU (SP). Tiltak som gjøres for å utvikle, og oppgradere en bygning eller bygningsdel over tid i forhold til
levetidsbegrensinger eller nye krav fra brukere, marked og myndighet kan defineres som
investering. Tilførte investeringsmidler øker/opprettholder bygningen verdi i et levetidsperspektiv.

Eierskapsmeldingen K-sak 20/88

Utbedringsbehov
bygninger Tilstandsanalyse formålsbygg (6 år)

Tekniske tjenester unntatt selvkost

2

Ålmen bru ved
miljøstasjon

Tekniske tjenester unntatt selvkost

3

Tiltak for myke
trafikanter

Tekniske tjenester unntatt selvkost

4

Minimaskin til brøyting, Tekniske tjenester og parkarbeid - avdeling unntatt selvkost
bygg

5

Oppgradering
kommunale veger 1,3
mill årlig., note 1

Tekniske tjenester unntatt selvkost

6

Klargjøring av nye
industritomter

Tekniske tjenester unntatt selvkost

7

Det er fortsatt etterslep på grunnlagsinvesteringer veg, vann og avløp i Ålma industriområde. I KTiltak for å fremme kommuneplanens målsetting om å
sak 00/108 vedtok kommunestyret følgende: "Investeringsbehov til veg, vann- og avløpsanlegg på legge til rette for næringsutvikling
industriområdet søkes innarbeidet i revidert handlingsprogram for perioden 2002-2005." Det har
siden vært fulgt opp ved revideringen av økonomiplanene, med en årlig investering på kr 250 000,-.
Det legges til grunn at dette programmet skal videreføres for perioden 2023-2026.

Utskifting av PLS på alle Tekniske tjenester unntatt selvkost
ventilasjonsanlegg og
varmeanlegg Oppdal
helsesenter og Oppdal uskole.

8

Styringsenhet for ventilasjon og varmesystemet er gått ut og leverandør er sluttet å vedlikeholde
programmvare og maskinvare. Deler av anleggen går på reserveløsninger.

Tekniske tjenester unntatt selvkost

9

SINTEF har utarbeidet en flomanalyse av vannveger (bekker, bekkelukkinger) gjennom
boligområdene i Oppdal sentrum nord, og foreslått endringer av vannveger oppstrøms i området.
Flomanalysen som ble gjennomført i 2008, inneholder en rekke konklusjoner og anbefalinger i
forhold til omlegginger av eksisterende vannveger. For å redusere for flomskader i eksisterende
bekker og bekkelukkinger gjennom sentrale boligområder, foreslår SINTEF to nye ”avskjærende”
vannveger ”Vestre vannveg” og en ”Østre vannveg” som drenerer vannet mot henholdsvis elvene
Ålma og Garåa. Av hensyn til risikoen for eventuelle flomskader, foreslås tiltaket gjennomført
snarest mulig. Kapasiteten på overvannsnettet i sentrum blir allerede i dag overskredet ved kraftig
nedbør, dette skjedde senest i juni 2013 (oppstuving i kjellere m.m.). I Vestre vannveg er
strekningen Ålma – Aunevegen ferdigstilt våren 2021. På bakgrunn av SINTEFs analyse har
Multiconsult AS kostnadsberegnet tiltakene, eksklusive utgifter til grunnrettigheter. Arbeidene med
og Østre vannveg kan om nødvendig deles opp ytterligere i etapper, forutsatt at arbeidene startes
”nedstrøms” og forseres oppover i terrenget.

Innbyggerservice

Flomsikr. boligområder
Oppdal sentrum, Østre
vannveg, note 2

Prioritet Forankring

Kort beskrivelse av tiltaket

På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan
og/eller innfri krav i sentral føring?

Navn på tiltaket

Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter

Kort beskrivelse av
tiltakets påvirkning på
klima og energi

2

Trafikksikkerhetsplan

Hovedplan veg, delrapport 2
”Kommunale veger” er tidligere
behandlet politisk og det ble
presisert i vedtaket at
hovedplanen legges til grunn for
handlingsprogramarbeid og
budsjettarbeid.

Investeringsko Investeringsko Investeringsko Investeringsko Investeringsin
ntekt 2023
stnad 2023
stnad 2024
stnad 2025
stnad 2026
(inkl. mva.)
(inkl. mva.)
(inkl. mva.)
(inkl. mva.)

Investeringsin
ntekt 2024

Investeringsin
ntekt 2025

Investeringsin
ntekt 2026

Driftsutgift
2023 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2024 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2025 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2026 (eks.
mva.)

200 000

200 000

200 000

200 000

Skjønnsmessig
Driftsinntek Driftsinntek Driftsinntek Driftsinntek Beregnet årlig
t 2023 (eks. t 2024 (eks. t 2025 (eks. t 2026 (eks. klimaeffekt i CO2- vurdering
av årlig
mva.)
mva.)
mva.)
mva.)
ekvivalenter
klimaeffekt

1 163 000

I HP 2022-2025 var tiltaket budsjettert i 2023 med kr. 975.000 til utskifting av servere, bytte av
tynnklienter og UPS. Beløpet økes til kr. 1.163.000 i 2023 grunnet nytt grunnlag for beregningen,
altså flere enheter som inngår i tiltaket. Sikrer stabil drift og stabil brukeropplevelse.
Kjøre videre på eksisterende løsning. Vil da ikke få vedlikehold som
er nødvendig for sikkerhet.
Tiltaket er oppdelt i fire pakker, som kan gjennomføres hver for seg.
Alternative løsninger kan være:
1. Felles servicepunkt på rådhuset kan gjennomføres med mindre
bygningsmessige tilpasninger
2. En redusert styrkning av bibliotekets servicefunksjon innenfor
dagens rammer og åpningstider forutsetter at det blir frigjort
ressurser til å håndtere nye oppgaver
3. Digital selvbetjening kan baseres fullt og helt på at innbyggerne
bruker egen mobil/nettbrett/pc
4. Redusert adgang og økt besøkskontroll på rådhuset, kan løses
permanent kortlås på alle dørene som leder fra fellesarealet i første
etasje og trappeløp inn til arealene som primært skal være
tilgjengelig for ansatte.

Ingen påvirkning da
dette er en utskifting
Økt digital
selvbetjening, bedre
kommunikasjon og
felles offentlig service
vil blant annet som
følge av redusert
transportbehov og
sambruk av arealer ha
positiv påvirkning på
klima. Graden av
negativ klimapåvirkning
avhenger av
materialvalg ved
ombygging, samt
muligheten for
gjenbruk av inventar og
utstyr.

1 387 000
1 000 000

100 000

-

-

-

-

-

8 600 000
3 520 000

3 520 000

3 520 000

På samme måte som for boliger er det gjort en tilstandsanalyse for kommunens formålsbygg og
andre bygg. Fokusområde har også her vært fuktproblematikk fordi det har største skadepotensial i
bygg. Fukt og fuktskader kan ofte være skjult, samtidig som skadeomfang kan uoversiktlig.
Kostandene som fremkommer etter tilstandsanalysen for kommunens formålsbygg, pr.12.03.2022,
utgjør til sammen kr. 18 354 000,-. Det foreslås at oppgraderingen gjennomføres over en 6 års
periode og vil kreve årlig bevilgning kr. 3.059.000,- I gjeldende hadnlingspan/årsbudsjett ligger det
3 millioner kr. fast i investeringsbudsjettet til utskifting / utbedring av bygg, slik at netto behov er:
kr. 3.520.000 + kr. 3.059.000 - kr. 3.000.000 = kr. 3.579.000.

3 579 000

3 579 000

3 579 000

3 579 000

Brua har skader og mangler som truer bæreevne og trafikksikkerhet. Landkar er utvasket og har
mangelfull bakvegg. Korrosjon på hovedbjelker og lager. Rekkverk er svakt/løst og for kort på begge
sider. Det anbefales fjerning av eksisterende bakvegg og støp av nye, i tillegg til såletå ved landkar
og overflatebehandling av stålbjelker. Eksisterende rekkverk fjernes og erstattes av nytt
brurekkverk i stål og vegrekkverk på landsider. Brua har ikke begrensninger på bruksklasse. I dette
forslaget ligger ikke breddeutvidelse inne. Tiltak bør gjennomføres senest i 2023.

2 300 000

300 000

300 000

300 000

Oppfølging av tidligere vedtak i HP 2022–25, hvor 300.000 kr skal fra og med 2018 bevilges årlig til
fremkommelighets- og sikkerhetstiltak for myke trafikanter. En slik vedtatt bevilgning vil også
kunne fungere som kommunens egenkapitalbidrag når vi søker fylket om trafikksikkerhetsmidler.
Eventuelle eksterne tilskuddsmidler vil komme i tillegg til kommunal bevilgning.

300 000

Tekniske tjenester - avdeling bygg har 5-årig leasing avtale som utgår mars 2023. Gjenkjøpverdi kr.
250.000,-. Maskinen brukes til snørydding- veikosting og parkarbeid.

250 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

250 000

250 000

250 000

250 000

4 125 000

4 125 000

2 100 000

2

20 000

20 000

20 000

50 000

50 000

50 000

50 000

241 000

241 000

-

Liten

20 000

5

1 300 000

200 000

Skjønnsmessig
vurdering
av årlig effekt på
energiforbruk

Liten
100 000

3 520 000

I planen forutsettes en betydelig oppjustering av budsjettrammen for resultatområdet for å fange
opp et etterslep for driftsutgiftene, som har utviklet seg over en årrekke, samt dyrere drift og
vedlikehold pga. trafikkøkning. I de senere vintrene er vegvedlikeholdsinnsatsen i heisvegene til
Vangslia og Stølen økt betydelig i forhold tidligere års vedlikeholdsinnsats. Dette har sammenheng
med stadig mer urolig vintervær (snøvær, vind og plussgrader) kombinert med større andel piggfrie
dekk på biler og busser. Utgifter til snørydding, sandstrøing og vinterhøvling av veger, har hatt en
økning som har blitt svært vanskelig å dekke innenfor allerede knappe rammer. Nye timepriser
(etter anbudskonkurranser), har de senere årene hatt en betydelig økning utover vanlig
prisstigning. Ved behandlingen av tidligere Handlingsprogram (herunder HP 2022-25), er det i
stedet for Hovedplan Veg sin forutsetning om å øke budsjettrammen for driftsutgiftene, blitt
vedtatt en årlig investering. Videre ble det i budsjettet for 2022 overført 0,4 mill. av disse midlene
fra investerings- til driftsbudsjettet på grunn av budsjettforskriftens klassifiseringsregler, hvor
reasfaltering faller inn under definisjon av drift og vedlikehold av veg. Totalsummen på 1,3 mill. sto
allikevel fast. Det alternativet foreslås videreført.

Beregnet
årlig effekt
på
energiforbru
k i GWh

0

Liten

Prioritet Forankring

Enhet

Opprusting Gamle
Kongeveg

Tekniske tjenester unntatt selvkost

10

Gamle Kongeveg har en dårlig teknisk standard og trafikken har i de senere år økt betydelig. Dette
gjelder i hovedsak hele den kommunale strekningen fra Stenløkkjvegen, fram til Rennebu grense
ved Gisna. Strekningen fra Dånnålia til Nyhaugen samt Løkkjavegen ble forsterket høsten 2019.
Høsten 2022 ble det forsterket 630 meter fra Stenløkkvegen og nordover. Det er nødvendig med
opprusting for å sikre tilstrekkelig bæreevne (masseutskifting/ ny overbygning). Det er spesielt i
teleløsningen kombinert med stor trafikk, at problemer med framkommelighet oppstår. Det skjer
årlig at personbiler blir hengende fast i gjørma på deler av denne vegen. Det blir i denne perioden
foretatt årlig vedlikehold med pukk/grus i de dårligste punktene for å prøve å unngå totalt
sammenbrudd. Det gjenstår å forsterke 10 km. Kostnad er estimert til kr 12.5 mill kr.

Opparbeidelse av
industriareal Ålma
industriområde

Tekniske tjenester unntatt selvkost

11

Formannskapet tilrådde i sak 22/16 den 15.02.2022 kommunestyret til å kjøpe ca. 24500m2
Tiltak for å fremme kommuneplanens målsetting om å
industriareal i Ålma industriområde. Kommunestyret skal behandle saken den 17.03.2022.
legge til rette for næringsutvikling
Opparbeidelse av industriarealet er kostnadsberegnet definert i F-sak 22/16 er kostnadsberegnet til
kr 5.050.000,-. Pr 02.03.2022 er det ikke byggeklare industritomter i Oppdal. Det merkes pågang fra
markedet vedrørende industriareal og i kommuneplan er det et satsingsområde å legge til rette for
næringsutvikling. Investeringskostnader for infrastruktur, veg, vann og avløp, gatelys, asfalt, samt
strøm vil bli dekket gjennom salg av de tomtene dette prosjektet realiserer. Deler av Industrivegen
sør (ved «nye» spekematen»), ca. 490m ble i sin tid ikke opparbeidet med asfalt. Det anbefales at
opparbeidelsen som er definert ovenfor også skal omfatte asfaltering av de ca. 490 m av
industrivegen syd som i dag ikke har asfalt. Dette er kostnadsberegnet til kr 800.000,-. Dette
beløpet kan ikke dekkes inn ved salg av industritomter og blir å regne som en grunnlagsinvestering.
Årlige driftskostnader er anslått til kr. 65.000

Ladepunkter el-biler
Rådhus og carport
hjemmetjenesten

Tekniske tjenester unntatt selvkost

12

Infrastruktur for lading av el-biler er begrenset. Hjemmetjenesten skal i januar 2024 bytte ut
bilparken til elbiler. Oppdal kommune har fått tilsagn på tilskudd kr. 200.000,- til etablering av 8
ladepunkter ved car-port hjemmetjenesten og 5 ladepunkter ved rådhuset. Tilktaket er beregnet å
koste kr. 500.000,-. Noe usikkerhet knyttet til anleggsbidrag til nettlevereandør.

Skytebanebrua

Tekniske tjenester unntatt selvkost

13

Brua har skader og mangler som truer bæreevne og trafikksikkerhet. Korrosjon på hovedbjelker og
oppheng for kabler. Oppflising, sporslitasje og oppstikkende spiker på slitelag av tre. Oppflising og
deformasjon samt løst og svakt rekkverk. Dersom brua skal oppgraderes til Bk10 må eksisterende
stålbjelker erstattes av nye. Eksisterende rekkverk bør erstattes med brurekkverk av stål og
vegrekkverk på landsider. Tiltak bør gjennomføres senest i 2024.

Etablere fortau i
Aunevegen

Tekniske tjenester unntatt selvkost

14

Solceller på Oppdal
Rådhus

Tekniske tjenester unntatt selvkost

15

Oppgradering ODMS

Tekniske tjenester unntatt selvkost

16

Brannstasjon
Varmepumpe Statens
hus

Tekniske tjenester unntatt selvkost
Tekniske tjenester unntatt selvkost

Riving/sanering av
Ospvegen 6

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Reguleringsplan. Klima- og
energiplan: Kommunestyret
ønsker å legge til rette for økt
bruk av sykkel.

Kort beskrivelse av tiltaket

På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan
og/eller innfri krav i sentral føring?

Navn på tiltaket

Kort beskrivelse av
tiltakets påvirkning på
klima og energi

Investeringsko Investeringsko Investeringsko Investeringsko Investeringsin
ntekt 2023
stnad 2023
stnad 2024
stnad 2025
stnad 2026
(inkl. mva.)
(inkl. mva.)
(inkl. mva.)
(inkl. mva.)

Investeringsin
ntekt 2024

Investeringsin
ntekt 2025

Investeringsin
ntekt 2026

1 683 000

1 683 000

1 684 000

Driftsutgift
2023 (eks.
mva.)

103,44 tonn co2
ekvivalienter over 20 år.
Tilsammen 2062,8 tonn.
Tallenne er basert på en
arealbruksendring til
utbygget

5 850 000

Det er utarbeidet mulighetsstudie for bruk av solceller på Rådhustaket, gjennomført i forbindelse
med utskifting og utvikling av taktekke på Rådhuset. Montering av solceller vil koste kr. 1.140.000.
Årlig egenproduksjon av strøm 82.954 kWh/år. Tilbakebetalingstiden 15.6 år. (Pay-backtid).

Klima og enegi er sentrale fokusområder nasjonalt og
lokalt

200 000

Energisentral for produksjon av varme til kommunale bygg med tilhørende fjernvarmeledninger er
fremtidens energiløsning for oppvarming av bygg. Slikt anlegg må prosjekteres, slik at dette gir en
størst mulig fleksibilitet med hensyn varierende energikilde og utvidelsesmulighet for å kunne
dekke kommunens bygninger i sentrumsområdet. Dette i tråd med kommunestyrets ønsker og
føringer i kommende klima- og energiplan.

Industrivegen Nord,
reasfaltering
forsterkning
Ålmvegen, Forsterkning
av 100 m veg

Tekniske tjenester unntatt selvkost

I 2022 skal det gjennomføres bæreevnemålinger i Industrivegne Nord. Den vil gi svar på hva som
ev. bør gjøres med bæreevnen. I beste fall slipper vi unna med reasfaltering av 2,3 km veg.

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Strekningen fra Ålmen bru og 100 m sydover har stort behov for å forsterkes. Vegen er asfaltert. I
teleløsningen oppstår det dype spor i asfalten.

Nyvegen, Reasfaltering

Tekniske tjenester unntatt selvkost
Tekniske tjenester unntatt selvkost

Det er behov for å reasfaltere 400 meter av Nyvegen i 2025.

Klima og enegi er
sentrale fokusområder
nasjonalt og lokalt.

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Klima og energiplan

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Klima og energiplan

Oppgradering gatelys i
Tiurvegen/Tranevegen

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Klima og energiplan

Oppgradere gatelys i
Skogvegenområdet

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Klima og energiplan

Oppgradering
kommunalt veg- og
gatelys

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Klima og energiplan

Drivdalen skole,
oppgradering
ventilasjon, sokkelgard.
mm.

Tekniske tjenester unntatt selvkost

65 000

65 000

5 000

5 000

5 000

Skjønnsmessig
Driftsinntek Driftsinntek Driftsinntek Driftsinntek Beregnet årlig
t 2023 (eks. t 2024 (eks. t 2025 (eks. t 2026 (eks. klimaeffekt i CO2- vurdering
av årlig
mva.)
mva.)
mva.)
mva.)
ekvivalenter
klimaeffekt

Beregnet
årlig effekt
på
energiforbru
k i GWh

103

1 140 000

1 000 000

2 000 000

1 000 000

175 000

1 000 000

Redusert CO2 utslipp/år
- 1409 kg.

-

60 000

350 000
-

60 000

350 000
-

60 000

350 000
-

60 000

1

700 000

6 000 000

900 000

60 000

60 000

60 000

550 000

2 800 000

500 000

600 000
7 000 000

Lupinvegen 10 har fire større leiligheter med flere soverom. Dette er leiligheter med
tilfredsstillende størrelse, men med større behov for oppgradering. Det foreslås derfor en større
oppgradering/totalrenovering av disse for å få de opp til passivhusstandard, basert på leilighetenes
utforming og størrelse, jf. Overordnet plan for kommunale utleieboliger.

Oppgradering gatelys i
Bjørndalsvegen/Gorsetv
egen
Oppgradere gatelys i
Vikavegen (vest)

65 000

5 000

27 000 000

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Driftsutgift
2026 (eks.
mva.)

2 000 000

Dersom Bk8 er tilfredsstillende bruksklasse finnes en rimeligere
alternativ løsning hvor eksisterende bru rehabiliteres med
overflatebehandling av stål og utskifting av trevirke. Dette vil gi en
halvering av kostnad. Det har tidligere vært innspill på å etablere
gangveg i tilknytning til brua. Dette har vært ønskelig ved større
arrangementer som f.eks. landskytterstevnet. Kostnad for gangveg
over Ålma er ikke medtatt her.
I gjeldende reguleringsplan er det beskrevet fortau på
denne strekningen.

Samlet utredning klimaog energivennlige
løsninger i kommunale
bygg

Driftsutgift
2025 (eks.
mva.)

500 000

I Aunevegen 9 er det bygd et privat leilighetsbygg. I den forbindelse er byggherre pålagt å etablere
fortau langs sin eiendom ut mot Aunevegen. For å få sammenhengende fortau fra Inge Krokanns
veg og forbi Aunevegen 9 vil det være nødvendig å etablere fortau på denne "Missing Link"utenfor
eiendommen i Aunevegen 7. Kostnad for etablering av dette anslås til kr 200.000.
Driftskonsekvensen er på kr 5000 årlig. Det vil også være behov for etablering av fortau videre
vestover fram til krysset Aunevegen/Bjerkevegen. Dette er ikke innspilt i denne HP-perioden.

Statens hus har vannbåren fordeling av varme, hvor kilde er elektrisk varmebatteri. Utfordring med
integrering av varmepumpe i Statens hus kan være at varmeanlegget er basert på høg-temeratur til
radiatorer 90 C. Varmepumpeteknologi er kjent teknologi.
Det er i dag fire utleieleiligheter i Ospvegen 6. Disse ble bygd i 1952 og er moden for tiltak. På
bakgrunn av tilstand og byggets alder mener vi at bygget bør saneres/rives. Dersom det ikke
bevilges midler til sanering, holdes vedlikehold på et minimum frem til en sanering kan
gjennomføres.
I kartlegging av behov for utleiebolig og omsorgsbolig gjennomført i 2021 kommer det frem at det
er et stort behov for å bygge 2 småhus for vanskeligstilte som har utfordringer med å bo i samme
bygg som andre. Det er tidligere vedtatt et OPS-samarbeid på dette, men det er ikke bevilget midler
til gjennomføring av prosjektet. Jmfr innspill «Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for OPSprosjekt småhus») Det er ønskelig at Oppdal kommune kan ha denne type hus til utleie, og vi forslår
derfor at disse bygges i egen regi. Foreslås bygget i Tranevegen på kommunal eid boligtomt med
størrelse på ca 70 m2. Det foreslås å bygge 2 småhus i første omgang, med muligheter for
ytterligere to på et senere tidspunkt på nabotomt(eventuelt som OPS-prosjekt).

Driftsutgift
2024 (eks.
mva.)

12 500 000

Sak i kommunestyret: Overtakelse Tilstandsanalysen som ble utarbeidet i forbindelse med overtakelse av ODMS-bygningene viste
av ODMS
tilstandsgradene (TG) 2. TG 2 betyr "Et visst omfang av feil og mangler og/eller avvik fra lover og
forskrifter som krever teknisk utbedring." Oppsummert er det nødvendig å gjenomføre følgende
tiltak, jfr. rapport utarbeidet av Takstforum 26.10.2021: Utskifting av vinduer underetasje gamle
del, etterisolering av betongfasader, nytt taktekke gamle del, renovering av garderober i
treningssenter. I tillegg bør det utarbeides samlet dokumentasjon for tekniske anlegg for hele
ODMS. Tilsammen kr. 4,0 mill.

Bygging av 2 småhus for Tekniske tjenester vanskeligstilte
unntatt selvkost

Oppgradering
utleieboliger Lupinvegen Overordnet
plan for Utleieboliger

Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter

600 000

Gatelysstolpene her er i tre (15 stk). Mange av disse har råte og det er derfor behov for å bytte
disse. Armaturer byttet til LED. Samtidig vil det være fornuftig å erstatte luftspennet med nedgravd
kabel.
Gatelysstolpene her er i tre (11 stk). Mange av disse har råte og det er derfor behov for å bytte
disse. Armaturer byttet til LED. Samtidig vil det være fornuftig å erstatte luftspennet med nedgravd
kabel.
Gatelysstolpene her er i tre (46 stk). Mange av disse har råte og det er derfor behov for å bytte
disse. Høsten 2020 fikk vi lagt ned trekkrør i forbindelse med graving som Tensio/Vitnett
gjennomførte. Vi må likevel anskaffe stålmaster, armaturer, fundament og kabel til dette
gatelysanlegget. I tillegg tilkommer kostnad for arbeidet. Kostnad er grovt stipulert til kr 1.800.000.
Det er tidligere spilt inn behov for gradvis utskifting av gamle gatelysanlegg, men i
Tiurvegen/Tranevegen haster det med å få fornyet anlegget.
Gatelysstolpene her er i tre (37 stk). Mange av disse har råte og det er derfor behov for å bytte
disse. Armaturer byttet til LED. Samtidig vil det være fornuftig å erstatte luftspennet med nedgravd
kabel.
En gradvis oppgradering til LED-armaturer (800 stk) er tenkt gjennomført gjennom disse midlene.
kostnad på 4 mill kr fordelt Driftsbudsjettet på 613 dekker i hovedsak kun årlige strømkostnader og
mindre vedlikehold. For mange av våre eldre gatelysarmaturer finnes det ikke pærer å få kjøpt.
Disse armaturene blir derfor erstattet med nye LED-armatur i stedet for pæreskift.

450 000

1 800 000

4200

1 500 000

800 000

5 960 000

Gjenstående oppgradering. Etter oppgradering av Drivdalen skole i 2015 gjenstår noen
oppgraderinger. Bl.a. gjenstår oppgradering av ventilasjonsanlegg .

3

800 000

800 000

800 000

27000

Skjønnsmessig
vurdering
av årlig effekt på
energiforbruk

Navn på tiltaket

Enhet

Prioritet Forankring

Lift til Tekniske tjenester Tekniske tjenester unntatt selvkost

Parkeringsløsning
sentrum,
forprosjektering K-sak
2019/41

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Flomsikr. boligområder
Oppdal sentrum, Vestre
vannveg, etp. 3

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Breddeutvidelse
Ålmvegen

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Etablering g/s-veg langs
Gorsetråket, trafikksikr.

Tekniske tjenester unntatt selvkost

K-sak 2019/41

Kort beskrivelse av tiltaket

SINTEF har utarbeidet en flomanalyse av vannveger (bekker, bekkelukkinger) gjennom
boligområdene i Oppdal sentrum nord, og foreslått endringer av vannveger oppstrøms i området.
Dette er siste etappe i vestre vannveg som skal samle alle vannveger vest for Hovden skisenter til
Bakkevegen i en felles trygg flomveg.
Trafikkmengden på Ålmvegen har økt mye i den senere tiden, hovedsakelig pga. at vegen fungerer
som adkomstveg til Oppdal Miljøstasjon. Dagens vegstrekning er smal og ikke dimensjonert for
hverken trafikkmengden eller vektbelastningen av større kjøretøy som transporter gods til og fra
miljøstasjonen. Tiltaket innebærer en breddeutvidelse til 6 meter, forsterkning av vegens
overbygning, asfaltering og nødvendig grunnerverv for breddeutvidelse.
Tiltaket innebærer etablering av GSV langs Gorsetråket fra E6 til Gamle Kongeveg.

I vedtatt klimaplan står det at det er ønsket sykkelparkering ved våre offentlige bygg bl.a. utenfor
Rådhus, Det antas det er ment overbygd sykkelparkering. Hvert overbygde sykkelparkering er
anslått å koste rundt 1.500.000 kr.

Tiltak i klima- og
energiplan - ladepunkt
for el. sykler samt
innkjøp av 3 stk elsykler
(tjenestesykler).

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Klima- og energiplan

Oppdal kommune legger til rette for sykkelparkering ved alle kommunale bygg og vurderer
innføring av tjenestesykler, samt vurderer innkjøp av EL-sykler.

Utarbeidelse
konkurransegrunnlag
for OPS-prosjekt
Småhus
Støydemping Statens
hus
Oppgradering av toalett
både elev og
personaltoalett u-skole

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Blomstereng E6undergang ved Skifer

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Oppdal ungdomsskole

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Brennhaug/Mjøen 2,
tilrettelegging for økt
bosetting

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Området som er regulert til boligformål ligger sør for sentrumskjernen like ved «gamle bøndenes»,
vest for E6 og syd for gjennomgående gang- og sykkelveg og eies av Oppdal kommune. Før disse
tomtene kan selges må arealene opparbeides med veg/vann/avløp/gatelys. Kostnader for dette er
anslått å være på kr 16,5 mill. kr. Det er da beregnet 34 nye boligtomter. Prosjektet finansieres med
kommunal forskuttering og salg av tomter. Dette prosjektet blir ikke belastet med
grunnervervskostnader da kommunen har eid grunn i lang tid. Det er pr. mars 2022 4 stk. ledige
kommunale boligtomter i Oppdal sentrum

Tekniske tjenester Riving av 2 gamle bygg
unntatt selvkost
på kommunens
eiendom gnr. 50 bnr. 29

På kommunens eiendom 50/29 (flyplassen) ble det ved grunnkjøpet til flyplassen overattt 2 gamle
bygg (uthus/løe) som nå er i svært dårlig forfatning. Det ene bygget er på veg til å falle i hop. Begge
byggene representerer en fare for andre og må saneres.

Utbedring og utvikling
av bedre
parkeringsløsning ved
Bjørndalshagen oppe og
nede
Enganvegen,
reasfaltering
Gorsetråket

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Ansatte og brukere ved Bjørndalshagen melder om dårlige parkeringsløsninger. Løsningen bør
prosjekteres før endelig gjennomføring. Kan utløse reguleringsendring. Usikker prisestimat.

Tekniske tjenester unntatt selvkost
Tekniske tjenester unntatt selvkost

Enganvegen er 2,3 km lang. Asfalten på store deler av vegen er tynnslitt og har stort behov for et
nytt slitelag. Kostnad estimeres til 2,3 mill kr.
Gorsetråket trenger nytt slitelag. Før det asfalteres vil det bli gjennomført bæreevnemålinger for å
se om vegen trenger å forsterkes. Estimert pris for asfalt er på kr 1 mill kr.

Høgmovegen

Tekniske tjenester unntatt selvkost
Tekniske tjenester unntatt selvkost
Tekniske tjenester unntatt selvkost

Høgmovegen trenger nytt asfaltslitelag. Kostnad for strekning på 800 m estimeres til kr 800.000.

Tekniske tjenester unntatt selvkost

Ønsker fra brukerene om flere og bedre parkeringsmulighet rundt bygget. Omfanget bør
prosjekteres og kostnadesberegnes. Antatt kostnad.

Investeringsin
ntekt 2024

Investeringsin
ntekt 2025

Investeringsin
ntekt 2026

Driftsutgift
2023 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2024 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2025 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2026 (eks.
mva.)

Skjønnsmessig
Driftsinntek Driftsinntek Driftsinntek Driftsinntek Beregnet årlig
t 2023 (eks. t 2024 (eks. t 2025 (eks. t 2026 (eks. klimaeffekt i CO2- vurdering
av årlig
mva.)
mva.)
mva.)
mva.)
ekvivalenter
klimaeffekt

1 800 000

2 000 000

Alternativ til full breddeutvidelse er å etablere møteplasser langs
vegen. Vi vil da være begrenset med bruk av dyrket jord til
vegkropp. Ålmen bru trenger heller ikke breddeutvides med en slik
løsning.

5 500 000

60 000

300 000

10 000

300 000

300 000

Kommunestyret har vedtatt OPS-finansiert bygging av småhus for vanskeligstilte brukere.
Tilbudsgrunnlag og opplegg for slike anskaffelser er krevende og krever kompetanse innenfor jus og
avtalerett. Forventet kostnad for slik bistand for å lage et avtalesett og tilbudsgrunnlag for å kunne
gå ut i markedet er anslått til kr 300.000 i 2023.

200 000

Tekniske tjenester unntatt selvkost
Tekniske tjenester unntatt selvkost

Oppgradering av sanitæranlegg Oppdal ungdomsskole

550 000

I forbindelse med bygging av ny E6 i 2015 ble det etablert grøntanlegg langs sidene på E6undergang ved Skifer. Oppdal kommune overtok anlegget da det sto ferdig. I ettertid har plantede
busker blitt utkonkurrert av ugress. Området ser ikke bra ut og det er ikke ressursmessig forsvarlig
å bruke våre driftsoperatører på å luke ugress der. Vi mener det kan være fornuftig å plante
blomstereng der. Før det gjøres må eksisterende vegetasjon fjernes og ny matjord må tilkjøres. I
tillegg kan vi etablere insektshotell der. Alternativet er å klippe ned ugress og busker et par ganger i
året.
Vedtak i kommunestyret 17.3.22: 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. Det foreslås 1 mill kr. i 2023 til å 1) vurdere
potensialet i eksisterende bygningsmasse, 2) Utarbeide et romprosgram, 3) starte på et
skisseprosjekt.

200 000

10 000

Trafikksikkerhetsplan tab. 4.13,
prioritet nr 3.

10 000

10 000

1 000

60 000

60 000

60 000

1 000 000

Her er det regnet utifra
at området blir
bebyggd. 156,41 tonn
Co2 ekvivalite over 20
år. Totalt 3128,2 Tonn
Co2.

16 500 000

100 000

1 000 000

2 300 000
1 000 000

800 000
350 000

Brennhaugvegen er det behov for reasfaltering. I tillegg er det noen synkehull det bør gjøres med
før det reasfalteres. Kostnad estimeres til kr 350000.
Det er behov og ønske om asfalt på strekningen fra krysset Mælesvollvegen/Ålmvegen til
Boggåstrandvegen. På denne strekningen oppstår det ofte hull i grusvegen samt "vaskebrett" opp
bakken mot Båggåstrandvegen. Med asfalt vil vi bli kvitt dette driftsproblemet.

Tekniske tjenester unntatt selvkost
Midtbygda
Tekniske tjenester oppvekstsenter - Sikring unntatt selvkost
av myke trafikanter
Oppussing etter
sanering vann
Roseringen
Oppussing etter
sanering avløp
Roseringen

Investeringsko Investeringsko Investeringsko Investeringsko Investeringsin
ntekt 2023
stnad 2023
stnad 2024
stnad 2025
stnad 2026
(inkl. mva.)
(inkl. mva.)
(inkl. mva.)
(inkl. mva.)

250 000

Klima- og energiplan

Bjørndalshagen
opparbeidelse av
parkeringsplasser oppe
og nede
Bakeriveibrua - sikring

Kort beskrivelse av
tiltakets påvirkning på
klima og energi

I kommunestyremøte den 4.4.2019 ble det vedtatt at det søkes prioritert kr. 250.000,- inkl. mva.
slik at rådmannen kan gjennomføre en forprosjektfase som avklarer omfanget og forhandle om
avtaler med private grunneiere om en mulig parkeringsordning. Framforhandlede avtaler mellom
private grunneiere og Oppdal kommune vedrørende omfang og kostnadsfordeling m.m. legges
fram for politisk behandling av kommunestyret før behandlingen av handlingsprogram.

Trafikksikkerhetsplan

Mælesvollvegen

Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter

900 000

Anskaffelse av overbygd Tekniske tjenester sykkelparkering ved
unntatt selvkost
Rådhus, U-skole, Aune
barneskole, Midtbygda
oppvekstsenter,
Drivdalen
oppvekstsenter.

Brennhaugen

På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan
og/eller innfri krav i sentral føring?

Effektiv vedlikehold krever god tilgang på verktøy og utstyr. Egnet lift vil i større grad gjøre oss i
stand til å utføre vedlikehold (spesielt utvendig) raskere, sikrere og bedre. Manglende vedlikehold,
og ofte svært synlige etterslep, skyldes ofte vanskelig adkomst til disse. Lett tilgjengelig og
anvendelig lift vil være et nødvendig hjelpemiddel i vårt arbeid.

1 200 000

1 500 000

Det er ønskelig å sikre brurekkverket slik at det blir vanskeligere for barn å klatre.

150 000

Det er behov for sikring av myke trafikanter ved bussholdeplass. Lys og ledegjerde.

200 000

Tekniske tjenester VAR selvkost

2

Det må pusses opp tilsås og avrettes etter sanering vann i Roseringen

254 000

Tekniske tjenester VAR selvkost

2

Det må pusses opp tilsås og avrettes etter sanering avløp i Roseringen

340 000

4

156

Beregnet
årlig effekt
på
energiforbru
k i GWh

Skjønnsmessig
vurdering
av årlig effekt på
energiforbruk

Navn på tiltaket

Enhet

Forprosjekt ny
renseløsning - Oppdal
sentrum RA

Tekniske tjenester VAR selvkost

Prioritet Forankring

3

Diverse forsterkninger
ledningsnett vann

Tekniske tjenester VAR selvkost

4

Diverse forsterkninger /
utbedringer avløp

Tekniske tjenester VAR selvkost

5

Digitaliseringsprosjekt. Tekniske tjenester Etablering av
VAR selvkost
fjernavleste vannmålere

6

Digitaliseringsprosjekt. Tekniske tjenester Etablering av
VAR selvkost
fjernavleste vannmålere

7

Driftstillatelse (konsesjonskrav).

Tekniske tjenester VAR selvkost

Sanering vann, Morkel /
Kremlevegen
Sanering avløp, Morkel /
Kremlevegen
Utskifting av Ålma
pumpestasjon

Tekniske tjenester VAR selvkost
Tekniske tjenester VAR selvkost
Tekniske tjenester VAR selvkost

Avslutning av deponi

Tekniske tjenester VAR selvkost

12

Sanering avløp
Soleivegen etappe 1
Sanering vann
Soleivegen etappe 1
Sanering vann,
Brennhaugen
Sanering avløp
Brennhaugen
Sanering vann Solei /
Røllik / Røsslyng-veien

Tekniske tjenester VAR selvkost
Tekniske tjenester VAR selvkost
Tekniske tjenester VAR selvkost
Tekniske tjenester VAR selvkost
Tekniske tjenester VAR selvkost

13

Sanering avløp Solei /
Røllik / Røsslyng-veien

Tekniske tjenester VAR selvkost

15

9
10
11

13
14
14
15

På hvilken måte vil tiltaket bidra til å oppnå mål i plan
og/eller innfri krav i sentral føring?

Kort beskrivelse av alternative løsningsmuligheter

Kort beskrivelse av
tiltakets påvirkning på
klima og energi

Oppdal sentrum renseanlegg er 27 år gammelt, og det er begrenset hvor mye mer som kan
forventes av anlegget. I tillegg ser det ut til at rensekravet blir betydelig innskjerpet snart (avventer
tilbakemelding fra Statsforvalteren om dette). De siste årene har vi slitt med å klare rensekravene,
og nye krav vil framtvinge behov for omfattened ombygging eller bygging av nytt anlegg. Et nytt
anlegg var i 2021 antydet å koste mellom 60 og 80 millioner, så her må det planlegges nøye før man
bestemmer seg for beste løsning.

Det kan ikke forventes at dagens anleggs renseresultater
vil bli godtatt i årene fremover. Ved å kjøre et
forprosjekt vil man få bedre oversikt over hvordan man
best kan forvalte gebyrinntektene samtidig som man
overholder tilatelsen fra Statsforvalteren.

Alternativ 1: Fortsette som i dag, helt til konkret krav fra
Statsforvalteren foreligger. Dette medfører fare for total byggestopp
i hele området hvor det er kommunalt avløpsnett (bl.a. sentrum). I
tillegg foreligger muligheten for dagmulkt intill utslippskravet er
klart (dette kan fort ta 4-7 år). Alternativ 2: Ta en avgjørelse på hva
som skal gjøres uten å forprosjektere, men risiko for feil valg. Her
kan man ende opp med løsniger som ikke blir bra og eller koster
flere titalls millioner mer enn nødvendig. Alternativ 3: Utsette
forprosjektet. Dette medfører risiko for på lik linje som alternativ 1,
men ikke i like stor grad. Fordelen med alternativ 3 er at det med
dagens bemanning ikke er tilstrekkelig resursser til å følge opp en
slik prossess like godt som det ideelt sett burde vært, og kanskje kan
arbeidskapasiteten i avdelingen bedres på sikt.

Dette er et ledd i en
prossess som vil ha
direkte påvirkning på
forurensingssituasjonen
i Driva. Med et nytt
renseanlegg, eller et
ombyd anlegg vil
utslippet fra
avløpsnettet reduseres
betraktelig.

Tiltaket omfatter eliminering av flaskehalser og oppgradering av anlegg for å øke
funksjonsdyktighet og leveringssikkerhet både i normal drift, i tilfelle brudd på vitale ledninger og i
tilfelle brannuttak.
Tiltaket omfatter eliminering av strekk med dårlig kvalitet, og for å bedre sikkerhet i forhold til
oppstuving i kommunalt nett og faren for tilbakeslag i private bygg. I tillegg er det et økt behov for
økt vedlikehold og utskiftinger av maskinelt utstyr m.m. ved Oppdal Sentrum RA etter mer enn 20
års drift.
For etablering av fjernavleste vannmålere hos abonnentene kreves innkjøp av antenner,
programvare og sendere / mottakere som monteres på vannmålerne. Dette for å øke service mot
våre abonnenter. Grunnen til at vannmålerne også belaster området avløp er fordi også
avløpsgebyret også beregnes ut fra forbrukt vann.
For etablering av fjernavleste vannmålere hos abonnentene kreves innkjøp av antenner,
programvare og sendere / mottakere som monteres på vannmålerne. Dette for å øke service mot
våre abonnenter. Grunnen til at vannmålerne også belaster området avløp er fordi også
avløpsgebyret også beregnes ut fra forbrukt vann.
For å øke sikkerheten for stabil leveranse av drikkevann må det etableres høydebasseng for
drikkevann i Driva. Høydebassenget vil medføre at undertrykk på ledningsnett unngås samt bedre
kapasiteten på slokkevann ved brann.
Det legges ny vannledning i Morkel-/Kremlevegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg
om utskifting av private stikkledninger.
Det legges ny avløpsledning i Morkel-/Kremlevegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg
om utskifting av private stikkledninger.
Ålma pumpestasjoner har problemer med stor innlekking fordi grunnvannet er høyt i området og
sumpen hvor pumpene står er utett. I forbindelse med at alt ledningsnett i området er fornyet er
det naturlig å sanere pumpestasjonen for å få anlegget 100 % i orden.
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Høydebasseng og
pumpestasjon Driva

Kort beskrivelse av tiltaket

Driftstillatelse (konsesjonskrav).
Forurensingsforskriften.

At deponiet ligger åpent som i dag gjør at det blir vasket ut mer forurensing av det som ligger nede
i deponiet ut til Driva. Det er krav om å avslutte deponi så fort som mulig, men vi har fått bruke det
til inert avfall inntil kapasiteten er brukt opp. Deponiet antas ikke lenger å ha igjen noe
restkapasitet og bør derfor avsluttes så fort planleggingen av selve avslutningen er utført. Både
Oppdal kommune og innbyggerne i Oppdal taper penger for hver år som går uten at deponiet blir
avsluttet (leiekostnader, prøvetaking, deponigassmålinger og andre driftskostnader, ca. 100.000200.000kr per år).

Investeringsko Investeringsko Investeringsko Investeringsko Investeringsin
ntekt 2023
stnad 2023
stnad 2024
stnad 2025
stnad 2026
(inkl. mva.)
(inkl. mva.)
(inkl. mva.)
(inkl. mva.)
300 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

4 037 000

3 333 000
4 630 000

760 000
829 000
1 400 000

Oppdal kommune vil ikke få driftstillatelse etter at
kapasiteten er brukt opp, og deponi som ikke lenger er i
bruk skal avsluttes. Det er etablert et kommunalt påslag
for å dekke inn kostnadene med avslutning og etterdrift
av deponiet (30 års etterdrift etter godkjent lukking av
deponiet). Des fortere deponiet blir lukket des mindre
kostnader vil det bli, da etterdriftsfasen vil bli vesentlig
rimeligere enn driftsfasen. Kostnadene fordeles 80% på
avfallsabonnenter i Oppdal, og 20% står Oppdal
kommune ansvarlig for. Da det opprinnelige budsjettet
tok sikte på å avslutte deponiet i 2023 ligger det an til at
dagens etterdriftsfond ikke vil væer tilstrekkelig. Det
legges ikke opp til at deponiet avsluttes i 2023 som
opprinnelig planlagt, da det kun er en 2% stilling som er
ansatt på ansvarsområde deponi, og denne stillingen vil
forbli vakant store deler av 2022. Tekniske tjenester har
et mål om å få avsluttet deponiet så fort som mulig,
men med dagens bemmaningssituasjon kan det være at
dette må skyves på noen år. Målet er å få avsluttet
deponiet så fort som mulig slik at kostnadene forbundet
med forpliktelsene til abonnentene og Oppdal
kommune kan reduseres så mye som mulig. Når
deponiet er avsluttet skal arealet bennyttes til
jordbruksformål.

Utsette avslutningen. Dette vil medføre ekstra kostnader for hvert
år som går, i tillegg til økt utvasking av deponiet samt mer
forurensing av Driva. Ved å utsette løper man også risko for
dagmulkt fra Statsforvalteren. Tiltaket spilles inn i 2024, og det er
stor usikkerhet rundt beløpet, da forprosjektet for å kartlegge
løsning og prisoverslag ikke er utført enda (bevilget midler til dette i
2022). Fordelen med å utsette, er at man da får bedre tid til å
planlegge, samt få et mer eksakt kostnadsestimat på selve
avslutningsprosjektet.

2 000 000

I deponiet som tidligere
var brukt som
restavfallsdeponi er det
mye miljøfarlige stoffer.
Desto lengre deponiet
ligger åpent desto
lengre vil det pågå
større utvasking av
disse miljøfarlige
stoffene. I tillegg er
faren for
deponigassutslipp
større med et åpent
deponi enn et lukket
deponi, da topplaget vil
bryte ned
deponigassutslippet til
stoffer med mindre
påvirkning av miljøet.

3 402 000

Det legges ny avløpsledning i Soleivegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om
utskifting av private stikkledninger.
Det legges ny vannledning i Soleivegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om utskifting
av private stikkledninger.
Det legges ny vannledning på Brennhaugen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om
utskifting av private stikkledninger.
Det legges ny avløpsledning på Brennhaugen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg om
utskifting av private stikkledninger.
Det legges ny vannledning i Røllik- / Røsslyngvegen. Der det er nødvendig, gis det samtidig pålegg
om utskifting av private stikkledninger.

2 268 000

Gammelt ledningsnett erstattes av nye i Røllik- / Røsslingvegen. Der det er nødvendig, gis det
samtidig pålegg om utskifting av private stikkledninger.
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3 661 000

380 000

5 491 000

395 000

3 072 000

375 000

4 608 000

375 000

Investeringsin
ntekt 2024

Investeringsin
ntekt 2025

Investeringsin
ntekt 2026

Driftsutgift
2023 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2024 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2025 (eks.
mva.)

Driftsutgift
2026 (eks.
mva.)

Skjønnsmessig
Driftsinntek Driftsinntek Driftsinntek Driftsinntek Beregnet årlig
t 2023 (eks. t 2024 (eks. t 2025 (eks. t 2026 (eks. klimaeffekt i CO2- vurdering
av årlig
mva.)
mva.)
mva.)
mva.)
ekvivalenter
klimaeffekt

Beregnet
årlig effekt
på
energiforbru
k i GWh

Skjønnsmessig
vurdering
av årlig effekt på
energiforbruk

Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Anders Nordmo

ANNO/2022/799-2/223

Behandles av
Formannskapet
Kommunestyret

Utvalgssaksnr
22/58
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Søknad om utbyggingstilskudd - Bjørkåsen vasslag (VA Spælavegen)

Andre saksdokumenter
Vedlegg
1 Søknad om utbyggingstilskudd
Saksopplysninger
Bjørkåsen Vasslag (nystiftet andelslag) har søkt om kr. 6.268.661,- i tilskudd til utbygging av
vannledninger fra Vollan vannverks ledningsnett frem til 15 fremtidige abonnenter ( 4 gårdsbruk, 6
boliger, 5 fritidsboliger og 5 ubebygde tomter). Tilskuddsbeløpet baseres på pristilbud fra lokal
maskinentreprenør pluss betaling for dugnadsinnsats kr.300.000,-. Søknaden legger videre opp til at
de nye abonnentene samlet skal betale anleggsbidrag på kr. 200.000,-. (også ubebygde eiendommer).
Vedlagt søknaden har Oppdal kommune mottatt kopi av tilbud fra to maskinentreprenørfirma. I
kostnadsoppsettet er høyeste tilbudspris lagt inn som søknadsgrunnlag. Tilbudsgrunnlaget for tilbud er
ikke opplyst for Oppdal kommune.
Hovedtallene i søknaden er som følger:
Kostnader til entreprenør, rigg og drift, vahovedtrase, va-stikkledninger,
sprengningsarbeider i grøft, materiell og kryssing
av fylkesvegen.
Kostnader, for- og etterarbeid
Sum utgifter

Kr

6.368.661

Kr
Kr

300.000
6. 668.661

Påkoblingsgebyr
Dugnadsarbeid
Sum inntekter

Kr
Kr
Kr

-200.000
-200.000
-400. 000

Sum resterende utgifter (tilskuddssøkes)

Kr

6.268.661

Tidligere behandling av saken


22.05.19. Oppdal kommune mottok brev med ønske om kommunal vann- og avløpsutbygging
fram til Hoelsætra.



22.05.2019. Oppdal kommune anbefalte at det søkes bistand fra rådgiver for prosjektering
kostnadsberegning for deretter å komme tilbake med politisk behandling av saken.



06.11.19. Formannskapet behandler sak der tekniske tjenester vi ber om midler til
skisseprosjekt.



25.02.20. Det signeres kontrakt med Asplan Viak. Prosjektering starter våren 2020. Oppdal
kommune har brukt ca kr 200 000,- på prosjektering så langt på dette prosjektet.



04.06.20. Kommunestyremøte der det gis tilslutning til videre utredning innenfor en
kostnadsramme på 42,2 mill eks mva.



30.06.20 Initiativtakerne ble presentert ny trase som medførte kortere stikkledninger og som
derfor ble mye gunstigere for de som ønsket å koble seg til. Ifølge Asplan Viak skulle
totalkostnaden være innenfor ramma på kr 42,2 mill.



19.08.20. Informasjonsmøte på Bjerkeløkkja. Presentasjon av trase. I etterkant ble det gjort en
spørreundersøkelse på hvor mange som var interessert. Resultat: 11 av 43 spurte sier ja.



04.11.20. Ny spørreundersøkelse angående antall interesserte dersom anleggsbidrag ble
fjernet. Resultat: 37 av 43 spurte sier ja.



26.10.21. Møte i KMT. Prosjektkostnad revidert til kr 62 mill.



09.11.21. Møte i Formannskapet. Alternativ løsning med Vollan vannverk vedtatt.

Vedtaket ble som følger:
Formannskapet ber kommunedirektøren om å gå i dialog med Vollan vassverk om videreføring av
vanntilførsel utover Spælen til og med Hoelsetra. Oppdal kommune bidrar i prosjekteringen av
vannforsyningsanlegget med inntil kr 500.000,- I tillegg er formannskapet positive til å bidra med et
utbyggingstilskudd. Det forutsettes da at nye abonnenter likestilles med eksisterende abonnenter.
Tilskuddet finansieres ved bruk av infrastrukturfondet.


03.02.22. Dialogmøte med deltagere fra Vollan vassverk og representanter fra Bjørkåsen
vasslag. Vannforsyning fram til Bjørkåsen anses som det eneste aktuelle i første omgang. En
mulig utvidelse til Hoelsetra vurderes ved en senere anledning. Bjørkåsen vasslag i samarbeid
med Vollan vassverk innhenter pris fra aktuelle entreprenører på prosjektering og utførelse av
overføringsledning til nye abonnenter. Tilbakemelding vedrørende tilskudd avventes til valg av
løsning og kostnadsestimat er mottatt.

Miljøfaglig vurdering
Traseen ser ut til å følge kantsoner til dyrket mark og i vegkanter. Noe kryssing av dyrket mark som
krever spesiell oppmerksomhet ved kryssing av gamle steinsatte drensgrøfter. Ved graving på dyrka
mark vil jordlaget bli lagt til side for deretter bli lagt tilbake når grøfta lukkes. Det vi derfor være
stedlige masser som blir topplag før tilsåing. Det antas å være små konsekvenser for artsmangfoldet.

Landbruksfaglig vurdering
Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og sikker mengde og kvalitet er avgjørende for bosetning og
spesielt ved dyrehold. Svikt i vannforsyning vil være en stor stressfaktor spesielt ved dyrehold.
Folkehelsevurdering
Nok, og sikker vannforsyning, er primært for bosetning og næringsdrift.
Vurdering
Vedtaket i formannskapsmøte 09.11.21 sier at kommunen skal bidra med inntil kr 500 000,- til Vollan
vassverk AL for prosjektering av vannforsyningsanlegg til Hoelsætra. I dialogmøte 03.02.22 mellom
Vollan vannverk AL og Bjørkåsen vasslag, ble det klart at det ikke er aktuelt å legge ny vannledning
lenger enn til Bjørkåsen. Det er Bjørkåsen vasslag som nå søker om utbyggingstilskudd for
vannledning fra Vollan vassverk til Bjørkåsen.
Slik søknaden er framstilt foreligger ingen prosjektering av omsøkt anlegg, heller ikke frem til
Hoelsætra. Prosjektering vil kunne si noe om hvordan en eventuell etappe 2 fra Bjørkåsen til
Hoelsætra skal bygges. Kommunedirektøren er skeptisk til å yte tilskudd direkte til private vannverk da
dette skaper presedens i lignende forhold. Jfr. senere vurdering av presedens og likebehandling.
Kommunedirektøren innstiller likevel på å gi tilskudd i størrelsesorden som tidligere ble vedtatt i
formannskapet.
Grunnlaget (tilbudsgrunnlaget) for tilbudssum fra de to maskinentreprenørene er ikke kjent for Oppdal
kommune og er derfor vanskelig å bedømme. Men det fremgår av tilbudene at det planlegges
ledningsdiameter Ø 63 mm på hovedledningen. Utbyggingen løser problemet for 15 abonnenter.
Resterende abonnenter vil fortsatt ha mangelfull vannforsyning i varierende grad. Hvis det tenkes en
videre utbygging frem til Hoelsætra, så bør det gjøres en falltapsberegning på hele ledningsstrekket for
å sikre tilstrekkelig mengde og trykk. Ledningsdiameter Ø 63 mm, er i vannverksammenheng en liten
dimensjon. Kapasitet på slik ledning er begrenset, spesielt ved lange ledningslengder og ved uttak av
større mengder vil det fort bli store trykktap på ledningen med manglende leveringsevne som resultat.
Videre kan en prosjektering vurdere og avklare alternative løsninger. Vi er gjort kjent med at
vannforsyningen i nåværende situasjon er løst med egne grunnvannsbrønner med begrenset kapasitet
med levering direkte fra brønnvolum, og at det er problemer med lukt på vannet (svovel). Dette kan
løses med enkle reservoar (tanker) som luftes. Oppdal kommune har liten kunnskap om eksisterende
private vannforsyningsanlegg i området med hensyn til vannanalyser (vannkvaliteter) eller brønnens
kapasiteter (mengder – liter pr. time eller liter pr. døgn osv.).
Eventuelt tilskudd i størrelsesorden som omsøkt, uten grundig grunnlag, anbefales ikke.
Kartlegging av eksisterende grunnvannsbrønner i området, med hensyn til vannkvalitet og kapasitet
bør gjennomføres på en helhetlig måte for å kunne vurdere alternative løsninger i området.
I tilbudene kan det se ut til stikkledninger inngår i tilbudene. Kostnader for stikkledninger fra
hovedledning frem til abonnent, tilligger normal hos abonnent.

Kartutsnitt viser registrerte grunnvannsbrønner i området

Kartutsnitt som viser ca. trase

I søknaden fremgår det ikke klart om ubebygde fritidseiendommer gis en tilkoblingsplikt fra det øyeblikk
vannledningen settes i drift, og om de bidrar med det som oppgis som anleggsbidrag i søknaden, fra
første stund.
Hvis kommunestyret skulle finne det riktig å yte tilskudd tilsvarende omsøkt og omregner det til
tilskudd pr. bruker/abonnent får vi følgende oppsett:
Omsøkt tilskuddsstørrelse kr. 6 268 661,Antall bruker/abonnenter
Tilskudd pr. bruker/abonnent kr.
15 bebygde eiendommer
kr 417 911,15 bebygde eiendommer + 5 ubebygde
Kr 313 433,Størrelsen på tilskuddet pr. bruker/abonnent bør se i sammenheng med kommende avsnitt, knyttet til
presedens og likhetsprinsippet.
Presedens og likebehandlingsprinsippet.
Den kommunale vann og avløpstjenesten fungerer etter selvkostprinsippet. Det vil si at gebyret
abonnentene betaler kun skal finansiere årlige drift- og vedlikeholdskostnader i tillegg til årlige renter
og avskrivningskostnader.
Dersom det blir krevd inn for mye gebyr vil overskuddet gå til å bygge opp fond. Dersom det blir krevd
inn for lite gebyr må man bruke av fondet. Det er strenge regler for hvor stort fondet kan bli og hvor
lenge pengene kan stå i fondet.
Investeringer i vann og avløpsområdet finansieres hovedsakelig ved låneopptak. Bruk av fondsmidler
er ikke tillatt ved investering i nye anlegg.
Generasjonsprinsippet ligger som en grunnleggende forutsetning for beregning av selvkost.
Prinsippet innebærer at brukerne av dagens tjenester betaler det som dagens tjenester koster (kalles
også det finansielle ansvarsprinsipp). Begrunnelsen er at dagens abonnenter verken skal subsidiere
eller bli subsidiert av framtidige abonnenter, men at gebyrene som den enkelte abonnent betaler i året,
så langt som mulig skal reflektere kommunens årskostnad ved å levere tjenesten til denne abonnent.
Oppdal kommune har totalt 3075 abonnenter som fullt ut betaler alle utgifter for vannforsyningen
herunder renter og avdrag etter investeringer i det kommunale anlegget (100% selvkost).
Av disse er 440 hytter som har forsyning fra Oppdal vannverk. De øvrige hyttene i kommunen er
tilknyttet private vannverk, har private anlegg, eller de har ikke innlagt vann. Det er ikke laget samlet
oversikt over omfanget av den private vannforsyningen til hytter.
I tillegg til den kommunale vannforsyningen har vi flere private selvfinansierte vannverk som i
hovedsak forsyner bolighus, noe næringsvirksomhet og gårdsbruk. Eksempelvis:











Skjørdøla vannverk
Svorunda vannverk
Fagerhaug vannverk
Lønset vannverk
Vognild vannverk
Høne Pøne as
Øvre vetlstavåa vannverk
Garåa vannverk
Vollan vannverk
Med flere.

Det er et stort antall enkeltbrønner i spredt bebyggelse rundt omkring i kommunen.
602 grunnvannsborehull er registrert i Norges geologiske undersøkelsers database. Av disse er 58
borehull tilknyttet vannverk. Det er sannsynligvis mange borehull/brønner som ikke er registrert, og det
finnes ikke oversikt over vannkvaliteten eller kapasitet for disse. Flere av kildene er trolig uten
hygieniske barrierer.
I utgangspunktet er det ikke kommunens ansvar å bygge ut vannforsyning til alle kommunens
innbyggere. For eksempel opplyses det fra Vollan vannverk, at vannverket aldri har mottatt tilskudd til
anleggskostnad eller vedlikehold/drift. Kommunedirektøren fraråder å skape presedens ved å gi
forventninger om at det er mulig å få store tilskudd til utbygging / oppgradering av private vann og eller
avløpsanlegg.
Vann med god kvalitet og mengde til enhver tid er et gode mange tar for gitt og som selvfølgelig er
ønskelig at alle skulle oppnå. Vi vet at ikke alle i Oppdal har det slik, selv om mange har tatt ansvar for
egen vannforsyning med relativt store investeringer i eksempelvis etablering av private anlegg i spredt
bebygde områder. Dersom kommunestyret involverer seg økonomisk i enkelt-anlegg eller private
vannverk, vil dette sannsynligvis skape presedens og forventninger om likebehandling. Det ville trolig
forventes at det etableres en kommunal ordning der private kan søke om kommunalt tilskudd for å
sikre vann med god kvalitet og mengde.
Samarbeid mellom Vollan vannverk AL og nystiftet Bjørkåsen vasslag.
I årsmøte vedtak i Vollan vannverk AL (16-17 vannabonnenter) gis det godkjenning til at Bjørkåsen
vasslag får levert vann fra avtalt punkt til den pris som fastsettes for øvrige abonnenter i Vollan
vannverk AL. Det foreligger utkast til avtale, datert 27.06.2019, mellom disse som regulerer viktige
forhold og anses som dekkende for et slik samarbeid. Alle vannforsyningsanlegg som levere til flere
enn en abonnent, er godkjenningspliktig ihht. drikkevannsforskriften. Utkastet avklare ikke dette
forholdet. I utkastet er det noe uklart om de ny brukerne/abonnentene er abonnenter både i Vollan
vannverk AL og Bjørkåsen vassverk.
Annet
Under saksforberedelsen til denne saken har vi ikke kunnet finne lignende saker hvor Oppdal
kommune har gått inn med støtte i dette omfang. Det er i enkeltsaker bidratt med tilskudd til
oppgraderinger av private vannverk, hvor det har vært formålstjenlig.
Oppdal kommunene har ingen plikt til å sørge for kommunal vannforsyning til sine
innbyggere, annet enn å sikre eksisterende vannforsyningskilder og potensielle vannkilder i sitt
planverk.
Alle vannforsyningsanlegg som levere til mer enn 1 abonnent er godkjenningspliktig ihht.
drikkevannsforskriften. Lov om vass- og kloakkavgifter regulere kommunens rettigheter og plikter der
hvor kommunen eier og bygger vannverk og spesielt regulering av selvkostprinsippet.
Oppdal kommune starter revisjon av hovedplan vann i 2022. I denne revisjon skal det tas inn et eget
kapitel som omhandler vannforsyning i spredtbebygde områder i kommunen. Her kan det være aktuelt
å avklare kommunens prinsipielle holdninger til engasjement i private vannverk. Hovedplanen vil videre
kunne avklare om det er naturlig å utvide leveringsområdet for kommunens vannverk og tilhørende
selvkost-opplegg.
Finansiering

Tidligere tilsagn om tilskudd til prosjektering er finansiert og beløpet, kr. 500.000,- er innarbeidet i
budsjett 2022 (19401 ansvar 614), og det er derfor ikke nødvendig å fatte nytt vedtak om bevilgning
om bruk av infrastrukturfondet.

Kommunedirektørens tilråding
1. Kommunestyret viser til tidligere vedtak i formannskapet 09.11.2021 om prosjekteringstilskudd
kr. 500.000,- til Vollan vannverk AL. Kommunestyret omdisponerer beløpet til
utbyggingstilskudd kr. 500.000,- til Bjørkåsen vasslag.
2. Søknad om ytterligere kommunalt tilskudd til privat vannverk som omsøkt fra Bjørkåsen vasslag
(nystiftet) avslås, da dette skaper presedens for alle andre private vannforsyningsløsninger i
kommunen.

Vann til Bjørkåsgrenda – Søknad om utbyggingstilskudd.
Bjørkåsen Vasslag søker herved om utbyggingstilskudd på kr 6268661 til utbygging av
vannledning fra Vollan vassverk sitt anlegg og fram til 15, potensielt 20 abonnenter i Bjørkås
grenda.

Bakgrunn:
På Spælasida av Oppdal har alle vi beboere og næringsdrivende vann fra egne brønner. Det
ble boret mange nye på 90-tallet for å få vann til gardsbruka. Problemet hos alle er svovel i
grunnen og lukt av vannet, i tillegg til at brønnene har liten kapasitet og går tom.
Det har fra 2019 vært dialog med Oppdal kommune om kommunalt vann utover Spæla. Se
vedlegg VA-Spæla resume for mer detaljer.
Ved siste tegningsrunde i 2021 var 37 abonnenter klar for å koble seg på en kommunal
vannledning. Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester samt formannskapet behandlet
saken i oktober/november 2021 og vedtaket 9. november ble ikke som forventet:
Formannskapet ber kommunedirektøren om å gå i dialog med Vollan vassverk om
videreføring av vanntilførsel utover Spælen til og med Hoelsetra. Oppdal kommune bidrar i
prosjekteringen av vannforsyningsanlegget med inntil kr 500.000,- I tillegg er formannskapet
positive til å bidra med et utbyggingstilskudd. Det forutsettes da at nye abonnenter likestilles
med eksisterende abonnenter. Tilskuddet finansieres ved bruk av infrastrukturfondet.

Videre arbeid:
Spælabyggen ble litt satt ut etter dette vedtaket i november, men behovet for nytt vann er
fremdeles til stede!
Bjørkåsgrenda er mest belastet med svovelproblemet og det haster med å få til en løsning
her. Derfor ble Bjørkåsen vasslag stifta i april/mai 2022 med til sammen 5 deltakere, det er
gardsbruka som har gått sammen for å få til en løsning. Organisasjonsnummeret til det
nystifta Bjørkåsen Vasslag er (søknad sendt, orgnr ikke fått).
I området i sin helhet er det 4 stk næringsdrivende, 6 privatboliger , 5 fritidsboliger og 5
regulerte ubebygde tomter som alle har behov for nytt vatn, men om de kobler seg på vil
avhenge av kostnaden.
Prosjektering og kostnad:
Trasè og løsning for vannledning fra Vollan vassverk til Bjørkåsgrenda er ca 3 km lang og er
planlagt tidligere. Det er innhentet nytt kostnadsoverslag fra Hoel og Sønner as pr
27.04.2022 på 6.368661 kr.eks.mva. Se vedlegg. Det forutsettes da at vasslaget tar
skogrydding i forkant og etterarbeid med finpussing og tilsåing av grøftesårene – dette er
kostnadsestimert til kr. 300000 kr.eks.mva.
Samlet kostnad kr 6668661 kr.eks.mva.
Formannskapet innvilget tilskudd til prosjektering samt et utbyggingstilskudd. Tilskudd til
videre prosjektering forbeholdes videre planlegging av vann fra Bjørkåsgrenda til Hoelsætra.
Det søkes derfor bare om utbyggingstilskudd i denne omgang.

Formannskapet forutsatte at nye abonnenter likestilles med eksisterende abonnenter i Vollan
vassverk. Påkoblingsavgift for nye abonnenter i vassverket pr i dag er kr 10000 pr
næringsdrivende og bolig/fritidsbolig.
I dialog med Vollan vassverk går denne påkoblingsavgiften inn som egenbetaling i
utbyggingen. Vi får dermed følgende oppsett på kostnadsbildet:
Kostnad Hoel og sønner
Kostnad for- og etterarbeid
Sum utgifter

6368661
300000
6668661

Påkoblingsavgift i fratrekk
Dugnad
Sum resterende utgift

-200000
-200000
6268661

Påkoblingsavgiften er beregnet ut fra 20 stk næringsabonnenter og boligabonnenter som har
meldt seg interessert nå , på den 3 km lange strekningen.
Private stikkledninger bekostes av hver enkelt abonnent.
Resterende utgift søkes som tilskudd fra infrastrukturfondet.

Vi ber om snarlig behandling. Vårt ønske er å få dette på plass så fort som mulig slik at vi
kan få rent vann til folk og husdyr, noe vi har venta på i mange år nå -
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Kostnadsoverslag søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Kommunestyret behandlet i sak 22/23 Foreldrebetaling SFO fra 1.8.22. Saken omhandlet
betalingsregulativ etter Stortingets vedtak om 12 timer gratis SFO for alle 1.klassinger gjeldene fra
1.august 2022.

Kommunestyret vedtok:
Betalingssatser for SFO fra 1.8. 22 fastsettes i henhold til vedlagte dokument.
Helse og oppvekst ber kommunedirektøren legge fram et kostnadsoverslag over hva det vil koste å se
søskenmoderasjon for SFO og barnehage under ett.
Nasjonal forskrift om Foreldrebetaling i barnehager § 3a sier følgende:
Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nummer to og 50 prosent fra og med barn nummer tre.
Søskenmoderasjon gis også når søsken går i forskjellige barnehager. Søskenmoderasjon gis på den
rimeligste plassen. Ved samme pris gis søskenmoderasjon til det yngste barnet. Søskenmoderasjonen
omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de er
registrert i folkeregisteret.
Der foreldrene har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet anses for å være fast bosatt begge
steder/med begge foreldrene. Det må leveres søknad med dokumentasjon om samværsavtale
(minimum 40 prosent).
Regelen fra nasjonal forskrift er videreført i vedtekter for kommunale barnehager i Oppdal.
Når det gjelder SFO er det ingen nasjonale krav til søskenmoderasjon. Vedtektene for SFO i Oppdal
har ingen bestemmelser om søskenmoderasjon, men i vedtatt betalingsregulativ gis det 50%
søskenmoderasjon for barn nr. 2 eller flere .
For familier med lav inntekt finnes nasjonale ordninger både for SFO og barnehage for redusert
foreldrebetaling.

En ordning med søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage kan innrettes på ulike måter. Ulike
måter medfører ulik kostnad.
En usikkerhetsfaktor i beregning av kostnad er at det vil variere fra år til år hvor mange familier som
har barn både i barnehage og i SFO. Det vil også variere hvor mange 1.klassinger i SFO som har
søsken i barnehage. Fra 1.8.22 blir månedsavgift for SFO for 1.klassinger sterkt redusert jfr. sak 22/23.
12 timers tilbudet blir gratis og et tilbud over 15 timer vil koste kr.1071 pr. måned for 1.klassinger, mot
kr. 2597 for 2.-4.klassinger.. Dette gjør at det vil ha en lavere kostnad å innvilge søskenmoderasjon til
1.klassinger.
I saken er kostnadsberegningen gjort ut fra antall familier med barn både på SFO og barnehage april
2022 og med vedtatte satser gjeldende fra 1.8.2022. Det er pr. i dag 50 familier i Oppdal som har barn
i begge virksomhetene. I disse familiene er det 57 barnehagebarn og 55 SFO-barn. 23 av SFO- barna
med søsken i barnehage går i dag 1.trinn.
I beregningen er det ikke tatt hensyn til om noen av familiene har redusert foreldrebetaling pga. lav
inntekt. Det er ikke gjort beregning om flere vil velge SFO pga. lavere kostnad. Det er heller ikke tatt
hensyn til at noen barn har deltidsplass i barnehage eller skole, noe som vil redusere kostnaden noe.
Det er her gjort beregning for 3 ulike alternativ:
1. Søskenmoderasjon gis på barnehageplassen(e) med 30 % for barn nr.2 og 50% for barn nr. 3.
30 % søskenmoderasjon på en heldagsplass i barnehage vil fra 1.8.22 utgjøre kr.10.065 pr.
barn pr. år.
Med 50 barn blir samlet inntektsbortfall for kommunen ca. kr.500.000 pr. år.
2. Søskenmoderasjon gis på SFO-plassen(e) med 50% for barn 2 eller flere.
50% søskenmoderasjon på en fulltidsplass i SFO for 2. -4. klassinger vil fra 1.8.22 utgjøre kr.
14.283 pr. barn pr. år.
50% søskenmoderasjon på en fulltidsplass i SFO for 1. klassinger vil fra 1.8.22 utgjøre kr.
5.890 pr. barn pr. år.
Med 27 barn 2.-4.trinn og 23 barn 1.trinn blir samlet inntektsbortfall for kommunen ca.
kr.520.000 pr. år.
3. Søskenmoderasjon gis på gis på SFO-plassen(e) med 30% for barn 2 og 50% for barn 3 eller
flere.
30% søskenmoderasjon på en fulltidsplass i SFO for 2. -4. klassinger vil fra 1.8.22 utgjøre kr.
8.570 pr. barn pr. år.
30% søskenmoderasjon på en fulltidsplass i SFO for 1. klassinger vil fra 1.8.22 utgjøre kr.
3.534 pr. barn pr. år.
Med 27 barn 2.-4.trinn og 23 barn 1.trinn blir samlet inntektsbortfall for kommunen kr.312.000
pr. år.
Miljøfaglig vurdering
Ikke aktuelt
Landbruksfaglig vurdering
Ikke aktuelt
Folkehelsevurdering
Ikke aktuelt

Vurdering
Søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage vil være økonomisk gunstig for de familiene det
gjelder, men vil ha en betydelig kostnad for Oppdal kommune.
En slik ordning vil føre til et inntektstap som må kompenseres enhetene på vanlig måte og må legges
inn kommunens handlingsplan.
Kommunale barnehager og SFO har pr. i dag to ulike program som ikke snakker sammen ,
henholdsvis IST barnehage og Visma Flyt skole. Private barnehager har egen fakturering. En ordning
med søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage vil medføre mer manuelt arbeid med
fakturering.

Saksprotokoll i Utvalg for helse og oppvekst - 10.05.2022

Behandling

Innstilling
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig tiltrådt.
Innstillingen blir som følger:
Kommunestyret tar kostnadsoverslag for søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO til
orientering.

Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret tar kostnadsoverslag for søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO til
orientering.
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Omprioritering av midler fra sanering VA-Roseringen til Sanering VAMorkelvegen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Vi har de siste to årene fått økende problemer med avløpsnettet i Morkelvegen / Kremlevegen.
Avløpsnettet ble etablert i 1982 og består av betongrør. Området er flatt slik at ledningene er lagt med
minimalt med fall. På den tiden disse ledningene ble etablert var det vanlig å bruke sand som
omfyllingsmasse på rørene. Vi ser at etter alle disse årene er sanden blitt vaska vekk slik at vi har fått
områder med motfall og med det får vi problemer med tett kloakk. Kloakken kommer dermed ut i
nærmeste bekk til vi oppdager problemet og får spylt ledningsnettet. I tillegg har vi problemer med at
det vokser røtter inn i ledningsnettet. Da blir ledningsnettet tett og det kan være svært vanskelig å få
åpnet uten spesialutstyr. Det er ett hus i området som flere ganger har fått tilbakeslag av kloakk i
kjelleren på grunn av at røtter har tettet kommunal spillvannsledning. I tillegg har vi store problemer
med høyt grunnvannsnivå i området. Dette medfører at grunnvann står høyere enn
spillvannsledningene. Betongrørene er vanskelig å få 100 % tett og det lekker derfor grunnvann inn i
kloakkrørene. Dette fremmedvannet bruker opp kapasitet både på ledningsnett pumpestasjoner og
renseanlegg. Særlig ved renseanlegget er det meningsløst å bruke energi og kjemikalier på å rense
rent vann.
Miljøfaglig vurdering
Det er svært viktig at kloakkrør er tett, både for utlekking og innlekking, slik at vi får renset kloakken på
en ordentlig måte.
Folkehelsevurdering
Det er svært viktig at avløpet fungerer som det skal. I denne saken er det spesielt viktig at problem
med tilbakeslag av kloakk i privat kjeller blir fjernet.
Vurdering
Sanering av vann- og avløpsledninger pågår i kommunen hvert år. I 2022 er det etter 4-årsplanen
Roseringen som står for tur. På grunn av at vi har fått en del problemer med kloakkrørene i
Morkelvegen som står oppført i handlingsprogrammet for sanering av vann- og avløpsledninger i 2024,
ønsker vi å omprioritere slik at vi får orden på problemene i Morkelvegen så raskt som mulig. Det er
ikke tilsvarende store problemer med drift av ledningsnettet i Roseringen. Vi bytter derfor rekkefølge på

sanering av disse to prosjektene. Samtidig justerer vi lengden på området som skal saneres slik at
størrelsen på budsjettet beholdes.
Kommunedirektørens tilråding
Bevilgning gitt til prosjekt 6227 Sanering vann Roseringen omprioritere til prosjekt 6415 Sanering vann
Morkelvegen kr 1 557 000,-. Bevilgning gitt til prosjekt 6228 Sanering avløp Roseringen omprioriteres
til prosjekt 6416 Sanering avløp Morkelvegen kr 2 336 000,-.
Følgende budsjettkorrigering gjennomføres:
02305.614.345.6227
09101.614.870.6227
02306.617.353.6228
09101.617.870.6228
02305.614.345.6415
09101.614.870.6415
02306.617.353.6416
09101.617.870.6416

Sanering vann Roseringen
Bruk av lånemidler, Roseringen
Sanering avløp Roseringen
Bruk av lånemidler, Roseringen
Sanering vann Morkelvegen
Bruk av lånemidler, Morkelvegen
Sanering avløp Morkelvegen
Bruk av lånemidler, Morkelvegen

Beløp
-1.557.000
1.557.000
-2.336.000
2.336.000
1.557.000
-1.557.000
2.336.000
-2.336.000
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Trøndelag fylkeskommune - Delstrategi veg 2022-2032. Innspill fra Oppdal
kommune
Vedlegg
1 Høring - Delstrategi Veg 2022-2032 - anmodning om innspill - høringsfrist 1. juli 2022
2 Høringsdokument Delstrategi veg 2023-2032 vedtatt FT 270422.PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Kommunestyrets sak K18/69
Saksopplysninger
Delstrategi veg i Trøndelag fylkeskommune skal nå rulleres i tråd med vedtak i fylkestingssak 140/18.
Delstrategien skal rulleres hvert 4. år, men har et perspektiv på 10 år. Delstrategi veg (vegstrategien)
er en av Samferdselsstrategiens 5 delstrategier i fylkeskommunen.
Kunnskap om tilstanden på vegnettet er helt grunnleggende for Fylkeskommunen som vegeier.
Vegkapitalen må forvaltes på en god måte for at vegeier skal oppfylle samfunnsoppdraget med å tilby
et transportnett som er trafikksikkert og som har god framkommelighet.
Fylkesdirektøren gjør rede for at det store og stadig økende standard- og vedlikeholdsetterslepet setter
budsjettene under press og det må gjøres strenge prioriteringer for hvordan en benytter ressursene
best mulig. Kunnskapsgrunnlaget er derfor oppdatert med tanke på å gi godt beslutningsgrunnlag for å
finne en god balanse i når en skal bygge nytt vegnett, når en skal fornye og om en kan utvikle
programmer for å ivareta særlige satsinger. Bruer og konstruksjoner og tunneler er kostbare
vegobjekter, og er også kritisk for framkommeligheten.
I delstrategien er følgende hovedmål foreslått:
Fylkesvegnettet skal ivaretas og utvikles i tråd med FN's bærekraftsmål, samt legge til rette for
et trafikksikkert, effektivt og robust transportsystem.

Følgende 4 temamål er foreslått:
1. Trafikksikkerhet
Nullvisjonen legges til grunn for alt arbeid med fylkesvegnettet, med mål om en årlig reduksjon i
antallet drepte og hardt skadde i tråd med ambisjonen om maksimalt 34 drepte og hardt skadde
i fylket i 2030.

2. Framkommelighet
Fylkesvegnettet skal legge til rette for en effektiv og forutsigbar mobilitet for alle
trafikantgrupper.
3. Klima og miljø
Trøndelag fylkeskommune skal ivareta vegeierskapet, både innenfor investering, drift og
vedlikehold av veginfrastrukturen på en måte som stadig bidrar bedre til å:
 Oppfylle overordnede nasjonale miljømål.
 Minimalisere inngrep på dyrket jord og viktige naturområder.
 Ivareta viktige økologiske systemer.
4. Vegeierrollen
Trøndelag fylkeskommune skal være en tydelig og fremtidsrettet veieier.
Delstrategi veg i Trøndelag fylkeskommune 2022-2032 legges fram for formannskapet for
høringsuttalelse i hht. vedtatt delegeringsreglement for Oppdal kommune. Høringsfrist er 1.juli 2022
etter at det bl.a. er avholdt orienteringsmøte på Teams 07.juni 2022 kl. 1300.
Miljøfaglig vurdering
Klimaendringer gir utfordringer for samfunn og vegnett og i form av flom og ras. Videre vil vegen og
trafikken påvirke lokalt miljø og omgivelser.
Folkehelsevurdering
Oppdal kommune er opptatt av å legge til rette for et lokalsamfunn hvor det er godt, sunt og trygt å
leve. Trafikksikkerhetsarbeid er derfor en viktig del av folkehelsearbeidet. Det å sykle og gå til skole,
arbeid, fritidsaktiviteter og venner vil bidra til å øke den fysiske aktiviteten, øker trafikksikkerheten, men
vil også være bærekraftig i forhold til klima og miljø. For å kunne få flere til å velge sykkel eller å gå, blir
det viktig med tilrettelegging med gang- og sykkelveger.
Vurdering
Fylkeskommunen har en rekke strategier på mange områder, og disse har ulik grad av relevans for
hverandre. Oppdal kommune har tidligere behandlet og sendt høringsuttalelser og innspill i fbm. med
de ulike prosessene. Kommunedirektøren er usikker på hvilket gjennomslag kommunens ulike
uttalelser og innspill har fått i de enkelte prosesser.
I høringsuttalelse til gjeldende delstrategi veg i fylkeskommunen, framgår følgende vurdering:
«Fylkesvegnettet er i stadig forfall. Med dagens bevilgningsnivå til vedlikehold er forfallet eskalerende.
Personbiltrafikken og næringstrafikken øker, særlig på de regionale fylkesvegene. Dette gjør at
standardetterslepet blir mer fremtredende, noe som blir enda mer gjeldende etter hvert som
godstrafikken øker.
Foreslått opplegg med mulighet for delfinansiering av standardheving og vedlikehold av fylkesveger fra
kommunene, mener rådmannen er uheldig. Dette framstår som en ansvarsfraskrivelse og som et press
mot kommunene. Oppdal kommune har allerede store behov ved å ivareta de kommunale vegene der
det også kan dokumenteres et behov for standardheving og vedlikehold.
Ved forslag til inndeling i funksjonsklasser legges det fra fylkeskommunen opp til muligheter til å knytte
andre forhold til funksjonsklassene enn avkjørsler og avstand til byggegrense.
Ved medfinansiering kan fylkeskommunen for eksempel ved etablering av gang- og sykkelveg langs
veg med lavere funksjonsklasse, vurdere en strategi om at dette forutsetter en vesentlig kommunal
medfinansiering.....»

Kommunestyret vedtok følgende høringsuttalelse i sak K-18/69, :
«Høringsutkast delstrategi veg er godt beskrivende og peker på viktige utfordringer. Imidlertid mener
Oppdal kommune fylkesvegene trenger et løft, både med økt vedlikehold og standardheving.
Uansett vil ikke etterslepet kunne løses uten betydelig økt økonomisk prioritering av fylkesvegene.
Oppdal kommune mener muligheten for kommunal medfinansiering er en ansvarsfraskrivelse og et
press mot kommunene som må tas bort.
Oppdal kommune viser til tidligere dialog og ber fylkeskommunen prioritere standardheving og økt
vedlikehold av Fv6516 Nerskogsvegen.
Prioriteringer av trafikksikkerhetstiltak på/langs fylkesveger i Oppdal kommune er forankret i
Kommunedelplan for Trafikksikkerhet (trafikksikkerhetsplan). Kommunestyret ber fylkeskommunen
forholde seg til omforente og forpliktende prioriteringer i til enhver tid gjeldende trafikksikkerhetsplan.»
Kommunedirektøren mener kommunestyrets høringsuttalelse fra 2018 fortsatt er relevant og vil foreslå
at den legges til grunn for høringsuttalelse til ny fylkeskommunal delstrategi veg 2022-2032.
Som nytt, konkret tiltak på eller langs fylkesveg i Oppdal, foreslår kommunedirektøren at Oppdal
kommune anmoder Trøndelag fylkeskommune om å prioritere bygging av ny bru over Ålma FV 6518 i
Oppdal sentrum i handlingsprogram 2023-2026, jfr. tidligere behandlinger i kommunestyret.
Kommunedirektøren foreslår videre at tiltak fra gjeldende Trafikksikkerhetsplan for Oppdal som
omforent kommunedelplan, spilles inn til fylkeskommunens handlingsprogram 2023-2026.

Kommunedirektørens tilråding
Høringsutkast delstrategi veg er godt beskrivende og peker på viktige utfordringer. Oppdal kommune
viser til tidligere innspill og mener fylkesvegene trenger et løft med økt vedlikehold og standardheving,
og at etterslepet løses ved betydelig økt økonomisk prioritering av fylkesvegene.
Oppdal kommune mener muligheten for kommunal medfinansiering er en ansvarsfraskrivelse og et
press mot kommunene som må tas bort.
Prioriteringer av trafikksikkerhetstiltak på/langs fylkesveger i Oppdal kommune er forankret i
Kommunedelplan for Trafikksikkerhet (trafikksikkerhetsplan). Kommunestyret ber fylkeskommunen
forholde seg til omforente og forpliktende prioriteringer i til enhver tid gjeldende trafikksikkerhetsplan.
Av konkrete tiltak på eller langs fylkesvegene i Oppdal, anmoder Oppdal kommune Trøndelag
fylkeskommune om å prioritere følgende tiltak i sitt handlingsprogram 2023-2026:
1. Ny bru over Ålma FV6518 i Oppdal sentrum
2. Gang- og sykkelveg langs Nerskogvegen FV6516 fra Midtbygda skole til Vognill boligfelt (ca.
600m)
3. Gangfelt ved Nesstuggu boligfelt, Gamle Kongeveg FV6520
4. Gang- og sykkelveg langs Vikavegen FV6518 på strekningen Soleivegen – avkjørsel til
Hestesportsenter (ca. 1,3 km)
5. Fortau langs Gamle Kongeveg FV6520 fra RV70/Sesshaugen til Aunevegen (ca. 700m)
6. Gang- og sykkelveg langs Nerskogvegen FV6516 fra Vognill boligfelt til Myran boligfelt (ca.
400m)
7. Gang- og sykkelveg langs Storlidalsvegen FV6514 fra Lønset til Vindal (ca. 1,8 km)
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1 INNLEDNING
1.1. Bakgrunn

Delstrategi veg skal nå rulleres i tråd med vedtak i fylkestingssak 140/18. Delstrategien
skal rulleres hvert 4. år, men har et perspektiv på 10 år. Etter at Trøndelag fylkeskommune
gjennom regionreformen fikk ansvar for egen vegadministrasjon med de oppgaver og
ressurser som hører til det, er gjeldende vegstrategien på flere områder blitt utdatert mht.
rammer, roller, ansvar, mål og strategier. Samtidig må FN’s bærekraftsmål få en sentral
innplassering i de oppsatte mål for vegområdet og knyttede strategier for å nå målene.
I løpet av de siste årene er det også skjedd en del endringer innenfor kunnskap om enkelte
temaer som vegstrategien omhandler. For at strategien skal være et godt politisk og
administrativt verktøy, er det nødvendig med en rullering av strategien i tråd med planen.
Vi vil med det få en strategi som er oppdatert på hvilke rammer Fylkeskommunen som
vegeier arbeider innenfor, hvilke mål vi har, hvilken kunnskap vi har om våre
ansvarsområder, hvilke utfordringer vi står overfor og hvilke strategier kan vi bruke for å
løse disse slik vi når oppsatte mål. Dette vil danne basis for det endelige strategi dokument
som kommer til sluttbehandling i fylkestinget oktober 2022.
Dette dokumentet er utarbeidet av Avdeling veg som et nytt kunnskapsgrunnlag i
forbindelse med rullering av Delstrategi veg, og der det med dette presenteres og
begrunnes reviderte målformuleringer for Trøndelag fylkeskommune sin forvaltning av
fylkesvegområdet. Dokumentet er samtidig et høringsdokument skal ligge til grunn for
innspill fra kommuner og andre høringsparter. Disse innspillene vil sammen med videre
faglige utredninger gi grunnlaget for endelig Delstrategi for veg og ha med tydelige og
reviderte strategier for vegområdet. Disse strategier skal bidra til å nå målene angitt i dette
dokument, og dermed Trøndelag fylkeskommunes overordnede mål som vegeier.
Delstrategi veg som strategidokument vil være å betrakte som vegeiers retningsgivende
føringer og ambisjoner. Det vil også være et mandat til avdeling veg sin forvaltning av
tjenesteområde veg. Delstrategi veg vil samtidig overfor omverdenen bidra til
forutsigbarhet i Trøndelag fylkeskommunes forvaltning og prioriteringer innenfor området.
Dokumentets plassering som styringsdokument i overordnet planverk fremgår av figur 1.1.
Dette dokumentet er oppdatert i henhold til fylkestingets vedtak ved behandling av FT-sak
31/22.

1.2. Forslag til nytt hovedmål

Fylkesvegnettet skal ivaretas og utvikles i tråd med FN's bærekraftsmål, samt legge til rette
for et trafikksikkert, effektivt og robust transportsystem.

1.3. Rammebetingelser og forhold til øvrig planverk
Etter Veglovens § 9 er Trøndelag fylkeskommune regional vegstyremakt, og er med dette
eier og forvalter av fylkesvegnettet i Trøndelag.
Trøndelag fylkeskommune har en rekke planer og strategier, og i tillegg til at Delstrategi
veg som en selvfølgelighet legger til grunn gjeldende lovverk og nasjonale føringer blant
annet gitt gjennom Nasjonal Transportplan og tilslutning til FNs bærekraftsmål, skal
det her kort angis innplassering i det fylkeskommunale plansystem som regional strategi
(figur 1.1 og 1.2).
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Trøndelagsplanens (2018-2030) ble vedtatt av fylkestinget 12. desember 2018 med
visjonen «Vi skaper historie». I Trøndelagsplanen er særlig målene om en bærekraftig
areal- og transportstruktur, transport- og samferdselssystemet og et balansert utbyggingsog bosettingsmønster relevante for Delstrategi veg.
Samferdselsstrategien (2017-2030) ble vedtatt 27.04.2017. Samferdselsstrategien har
5 delstrategier (mobilitet, trafikksikkerhet, sjø, gods og veg).
Etter gjennomført regionsreform med avskaffelse av SAMS vegadministrasjon er
Samferdselsstrategien blitt utdatert på noen konkrete områder knyttet fylkeskommunens
rolle som vegeier og myndighet. Det vil således være vanskelig å bygge på alle premissene
som ligger i Samferdselsstrategien, men den overordnede visjon om «Ett tilgjengelig
Trøndelag» og hovedstrategien «Tilgjengelighet gjennom mobilitet og kommunikasjon»,
forklart som «evne til å kunne reise og muligheten til å slippe», vil fortsatt legges til grunn
ved rullering av Delstrategi veg.
At Delstrategi veg er den første delstrategi under Samferdselsstrategien som rulleres, betyr
samtidig at noen kryssreferanser og avhengigheter mellom delstrategiene kan bli utdatert.
Innkjøpsstrategien og klimaomstillingsstrategien er strategier som leverer
premisser som er av stor relevans for forvaltning av vegområdet. Herunder i forbindelse
med Fylkeskommunen som innkjøper av entreprenørtjenester i utbyggingsprosjekter, og
som byggherre, vegforvalter og ansvarlig for drift og vedlikehold.

Figur 1.1. Plansystemet i Trøndelag fylkeskommune
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Figur 1.2. Vedtaksdatoer på sentrale strategiske dokumenter

Operasjonalisering av Delstrategi veg skjer primært gjennom Handlingsprogram fylkesveg
som med vedtatte strategier og prioriteringer lagt til grunn, angir tiltak og ressurstildeling
innenfor de overordnede økonomiske rammer som kommuniseres via Økonomiplan.
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2 OM FYLKESVEGNETTET I TRØNDELAG
2.1 Fylkesvegnettets omfang og funksjon
Fylkesvegnettet består av kjøreveger med tilhørende holdeplasser, bruer, tunneler,
fergekaier og gang og sykkelveger.
Per mars 2022 er det totalt registrert 6 622 km fylkesveg i Trøndelag. Type veg har
følgende fordeling:
•

•

6 609 km totalt åpen veg.
6 222 km eksisterende veg.
387 km gang- og sykkelveg.
23 km øvrige veganlegg.

I tillegg kommer 105 km fergestrekninger
Vegkonstruksjoner
Ifølge Nasjonal vegdatabank (NVDB) er det totalt 1685 konstruksjoner i Trøndelag. Dette
omfatter tunnelportaler, murer over 3 meters høyde, alle bruer og rør med spennvidde
større enn 2,5 meter.
•

•
•

Bruer: Det er 1376 brukonstruksjoner på fylkesvegene i Trøndelag som er åpen for
trafikk. Disse er fordelt slik:
914 vegbruer
28 fergeleier
58 GSV-bruer
14 tunnelportaler registrert som konstruksjon
362 stk bru i fylling (kulvert)
Tunneler: Det er 44 tunneler på fylkesvegene i Trøndelag.
Fergesamband: Det er 12 fergesamband på fylkesvegnettet.
1 stk krysser fylkesgrensen
2 samband forbinder kommunal veg

I tillegg har vegnettet mange tilhørende vegelementer som skilt, belysning, gjerder og
rekkverk, dreneringssystem med kummer og stikkrenner etc.
Det vil frem mot endelig strategidokument bli utarbeidet et nytt fortellerkart tilsvarende det
som finnes i gjeldende strategi.
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2.2 Trafikksikkerhet
2.2.1 Innledning
Trafikksikkerhet er fravær av ulykker og skader i trafikken. Hvor sikker trafikken er, kan
beregnes ut fra hvor mange ulykker og skader som skjer i forhold til omfanget av trafikk.
(Trafikksikkerhetshåndboken. TØI)
Vegtrafikklovens § 40a sier at “Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak
for å fremme trafikksikkerhet i fylket.” Dette ansvaret innbefatter ikke bare
fylkeskommunens egne ansvarsområder, men også aktivitet som andre organisasjoner
utøver. I Trøndelag koordineres dette arbeidet av Trafikksikkerhetsutvalget (FTU).
Koordineringsansvaret utdypes nærmere i Delstrategi for trafikksikkerhet. Selv om det
finnes en egen delstrategi for trafikksikkerhet, så må trafikksikkerhet stå sterkt også i
delstrategi veg.
Trafikksikkerhet vil være et tema ved gjennomføring av de aller fleste fysiske tiltak. Dette
gjelder både nye veianlegg, utbedring av eksisterende veg samt drift og vedlikehold.
En god del av oppdatert kunnskap innen trafikksikkerhet hentes fra Nasjonal tiltaksplan for
trafikksikkerhet på veg med tilhørende dokumenter. Tiltaksplanen for 2022-2025 ble
ferdigstilt medio mars 2022. Oppdaterte ulykkestall for 2021 vil først være klare i mai/juni
2022.
«Den norske samarbeidsmodellen» er et begrep som ofte blir trukket fram for å beskrive
måten vi arbeider med trafikksikkerhet på i Norge. Kort oppsummert innebærer dette at det
pågår et utstrakt tverrsektorielt samarbeid om trafikksikkerhet, og at det i tillegg foregår et
samarbeid mellom ulike aktører innenfor og på tvers av forvaltningsnivåene. Videre har vi
en gjennomgående styringsmodell, med nasjonale ambisjoner, mål og strategier i Nasjonal
transportplan og tiltak i fireårige tiltaksplaner for trafikksikkerhet. Nasjonal tiltaksplan for
trafikksikkerhet på veg er et sentralt element i samarbeidsmodellen. Formålet med planen
er å utarbeide et bredt spekter av omforente og faglig forankrede tiltak, i tillegg til å styrke
samarbeidet mellom de sentrale trafikksikkerhetsaktørene.
Det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet baserer seg på nasjonale mål og
ambisjoner, og det er bl.a. uttrykt i NTP at det bør være en enda tettere kobling mellom
den nasjonale tiltaksplanen og fylkeskommunenes planer.
Nullvisjonen har vært grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge i 20 år. Den ble
vedtatt i 2001 i forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan (NTP)
2002-2011. Nullvisjonen er en visjon om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt
skadd. Nullvisjonen er 1 av 5 sidestilte mål i NTP 2022-2033, som skal gi retning for
ressursbruk i planperioden.
Nullvisjonen gir oss en retning for innsatsen vår, og for hvilke prioriteringer vi skal gjøre.
Dette innebærer at fokuset vil være å redusere de alvorligste ulykkene, de såkalte
nullvisjonsulykkene, med drepte og hardt skadde.
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Aktuelle temaer i delstrategi for trafikksikkerhet som bør inngå i delstrategi for veg:
•
•
•
•

Beskrivelse av NTP og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg
Bruk av verktøy for å prioritere tiltak
Omsette mål i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet til lokale mål
Temaet Trafikksikker fylkeskommune er nytt siden delstrategi Trafikksikkerhet ble
utarbeidet. Ved neste revisjon av denne er det naturlig at målene 133 og 136 i
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet blir innarbeidet her.

2.2.2 Kunnskapsgrunnlag
2.2.2.1 Måloppnåelse trafikksikkerhet - Hva er skjedd i strategiperioden?
Trøndelag fylkeskommune jobber med å bli godkjent som «Trafikksikker fylkeskommune».
Prosessen skal bidra til systematikk i fylkeskommunens oppgaveløsning innen
trafikksikkerhet rettet mot samfunnet i Trøndelag. Dette innebærer å på best mulig måte
ivareta ansvaret for trafikksikkerhet i skoleskyss, kollektivtrafikk, fylkesveger, samt
tilråding og prioritering av trafikksikkerhet mellom alle aktørene som har
gjennomføringsansvar for trafikksikkerhetstiltak. Videre skal prosessen bidra til et
systematisk arbeid som skal forebygge ulykker og skade på ansatte og elever i
videregående skole, og at personer som tilhører fylkeskommunens organisasjon integrerer
trafikksikkerhet i forebyggende HMS. Alt i alt skal Trafikksikker fylkeskommune bidra til en
god sikkerhetskultur i hele organisasjonen og til systematikk i trafikksikkerhetsarbeidet. I
Trøndelag har arbeidet med å bli sertifisert som Trafikksikker fylkeskommune kommet
langt, og fylkeskommunen tar sikte på å bli godkjent i 2022.
Det holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeidet kanaliseres gjennom Fylkets
Trafikksikkerhetsutvalg (FTU).
Generelt ligger trafikksikkerhet til grunn for planlegging av alle tiltak på fylkesvegnettet.
Fysiske tiltak for å bedre trafikksikkerheten har frem til nå i hovedsak vært basert på
prioritering av tiltak etter innspill fra kommuner med flere (for eksempel AtB). Eksempel på
type tiltak er holdeplasser, kryssutbedringer, belysningstiltak, utbedring av gang- og
sykkelveger, rekkverk og fartsdempende tiltak. Invitasjon til å komme med innspill gis alle
kommuner med unntak av de som inngår i Byvekstavtalen.
2.2.2.2 Ulykkesstatistikk nasjonalt og for Trøndelag
Nullvisjonen omfatter drepte og hardt skadde i trafikken. Nasjonalt har man sett at det over
tid har vært en mye mer positiv utvikling for drepte enn for hardt skadde. I 2020 var det en
markant reduksjon i antall drepte, mens det var en tilsvarende økning i antall hardt skadde.
Dette gjaldt også for Trøndelag.
I figur 2.1, 2.2, 2.3 og 2.4 vises fortrinnsvis tall for Trøndelag. For nasjonale tall vises det
til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.
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Utvikling i ulykker med personskade 2003-2021
på fylkesvegnettet
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Antall drepte/ hardt skadde

Antall drepte/ skadde

Figur 2.1. Utvikling i ulykker med personskade på fylkesvegnettet.

Oversikten viser at antall drepte og hardt skadde er redusert med ca 75% i perioden. Totalt
for alle vegkategorier er nedgangen i samme periode 65%. Videre viser tabellen at antall
ulykker med personskade på fylkesvegnettet er redusert med 58%. Det samme tallet finnes
hvis ulykker med personskade måles uavhengig av vegkategori.

Høringsdokument Delstrategi veg 2023-2032 - Kunnskapsdel og mål

9/66

Drepte og hardt skadde Norge
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Figur 2.2. Måltall nullvisjonen Nasjonalt

Drepte og hardt skadde Trøndelag
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Figur 2.3. Måltall nullvisjonen Trøndelag
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Drepte/hardt skadde fordelt på ulykkestyper og vegkategori
Trøndelag 2017-2021
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Figur 2.4. Drepte og hardt skadde (nullvisjonsskader) i Trøndelag 2017-2021

Ulykkespunkt og -strekninger
Ulykkespunkt er definert som en vegstrekning på maksimalt 100 m med minimum fire
politirapporterte personskadeulykker på fem år.
De siste årene har det blitt stadig færre ulykkespunkt i Trøndelag. I 2022 er det igjen fire
punkt som er vist i dette kartet.
Ulykkesstrekning er definert som En strekning på maksimalt 1 km med minimum 10
politirapporterte personskadeulykker på fem år, kan omfatte ett eller flere ulykkespunkter,
men kan også være karakterisert ved et spredt ulykkesmønster langs hele strekningen..
Det er kun tre ulykkesstrekninger på fylkesvegnettet. Disse ligger på hovedvegsystemet
gjennom Trondheim, og vises i dette kartet.
2.2.2.3 Kompetansebehov innen trafikksikkerhet
Trafikksikkerhetsrevisjon og -inspeksjon er en systematisk og uavhengig granskning av
trafikksikkerhetsforhold henholdsvis i en veg- eller trafikkplan og av ny eller eksisterende
veg.
Trafikksikkerhetsrevisjon og -inspeksjon har til formål å sørge for at nye og eksisterende
veg- og trafikksystem utformes eller utbedres i henhold til gjeldende krav, slik at det ikke
oppstår ulykker med drepte eller hardt skadde trafikanter. Det er også viktig at den
systematiske gjennomgangen av infrastrukturen ivaretar universell utforming og
framkommelighet for gående og syklende.
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Godkjenning som TS-revisor er en egen sertifiseringsordning i regi av Statens vegvesen.
Krav til opplæring og godkjenning av trafikksikkerhetsrevisorer er gitt i
Vegsikkerhetsforskriften § 8.
Fylkeskommunen stiller krav til at egne vegprosjekter gjennomfører minimum 1 TS-revisjon
innenfor ett av de 4 trinnene (reguleringsplan, byggeplan, ferdig anlegg før åpning
(inspeksjon), tidlig bruksfase (inspeksjon).
Driftskontrakter stiller krav til TS-kompetanse gjennom sitt «Mål for kontrakten og dens
gjennomføringer» under samfunnsansvar der det står følgende:
Entreprenøren har gjennom kontrakten påtatt seg et samfunnsansvar for å ivareta
trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og service overfor trafikantene, vegens naboer og
samfunnet for øvrig, innenfor kontraktens ansvarsområde og krav.
Det ligger også krav i forventningene til entreprenørens utførelse av kontraktsarbeidet der
entreprenøren skal utføre kontraktsarbeidet på en fagmessig og aktsom måte, og legge
vekt på sikkerheten slik at skade på person og eiendom unngås. Spesiell aktsomhet skal
utvises i forhold til trafikksikkerhet, trafikkavvikling, arbeidsmiljø og ytre miljø.
Generelt kan man si at en driftskontrakts overordnede mål er å opprettholde ett trygt,
sikkert og fremkommelig vegnett gjennom alle årstider.
2.2.2.4 Nasjonale mål, og Trøndelag fylke sin andel av disse
Ved behandling av NTP 2018-2029 fastsatte Stortinget et etappemål om maksimalt 350
drepte og hardt skadde i 2030. I Meld. St. 20 (2020-2021) NTP 2022-2033 er målet
videreført som regjeringens ambisjon for utviklingen i drepte og hardt skadde. Dette er
supplert med en ambisjon om at det maksimalt skal være 50 drepte i 2030 og at ingen skal
omkomme i veitrafikken i 2050. Dermed har vi for første gang fått en tidfesting av når den
delen av nullvisjonen som gjelder drepte skal være oppfylt.
Trøndelag fylkes andel av etappemålet for 2030 er maksimalt 34 drepte og hardt skadde.
Det er en utfordring at selv om tallet på drepte har hatt en markant reduksjon, har det ikke
vært en tilsvarende reduksjon i antallet hardt skadde.
2.2.2.5 FN sine bærekraftsmål for trafikksikkerhet
Årlig forårsaker veitrafikkulykker om lag 1,3 millioner dødsfall i verden. I tillegg blir om lag
50 millioner skadd. Disse tallene har holdt seg relativt uendret de siste 20 årene. I mange
land er ulykker i veitrafikken en betydelig hindring for en bærekraftig utvikling, og
trafikksikkerhetsarbeidet har derfor en naturlig plass i arbeidet for å nå FN sine
bærekraftsmål. To av de 169 delmålene i Agenda 2030 gjelder trafikksikkerhet:
Bærekraftsmål 3 God helse, delmål 6:
•

Innen 2020 halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker.

Bærekraftsmål 11 Bærekraftige byer og samfunn, delmål 2:
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•

Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, lett tilgjengelige og bærekraftige
transport-systemer til en overkommelig pris, og bedre sikkerheten på veiene, særlig
gjennom utbygging av offentlige transportmidler og med særlig vekt på behovene
til personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt
funksjonsevne samt eldre.

Norges ambisjonsnivå for utviklingen fram til 2030 gjelder drepte og hardt skadde, mens
FN sitt globale mål i tillegg til drepte omfatter alle skadegrader. Ambisjonsnivået i NTP
2022-2033 innebærer at antall drepte og hardt skadde må halveres innen 2030,
sammenliknet med 2020. Vi kan derfor konkludere med at ambisjonsnivået i Norge er
tilsvarer FN sitt globale mål. Faktisk antall drepte og hardt skadde i 2020 ble imidlertid 20%
over måltallet. Figur 2.2 viser Trøndelags måltall i dette bildet.
2.2.2.6 Drøfting - trafikksikkerhet i forhold til andre tema
Målkonflikter
Vi ser at blant de 5 overordnede målene i NTP, er det 3 som kan komme i konflikt med
hverandre, og som trenger nærmere vurderinger innenfor vegsektoren også i fylkene.
Nullvisjonen/nullvekstmål
Nullvekstmålet forutsetter at flere går og sykler, som også er positivt ut fra et
folkehelseperspektiv. Men samtidig vet vi at risikoen for å bli drepte eller hardt skadd per
km er langt høyere for gående og syklende enn for førere og passasjerer i bil. Økende bruk
av elektriske sparkesykler og annen mikromobilitet bidrar til å forverre dette ytterligere.
Målkonflikter krever bevissthet ved prioritering av tiltak. I dette eksemplet er ikke løsningen
nødvendigvis å nedtone nullvekstmålet, men snarere å erkjenne at dette må følges opp av
en kraftig opptrapping av trafikksikkerhetsarbeidet rettet mot gående og syklende i
storbyområdene. En slik opptrapping vil også bidra positivt til nullvekstmålet, fordi det er
sannsynlig at flere vil velge å sykle og gå dersom trafikksikkerheten blir bedre.
I Meld. St. 20 (2020-2021) NTP 2022-2033 vises det til utfordringen som flere gående og
syklende vil gi, men samtidig blir det slått klart fast at: «Det er en ambisjon at målet om
økt gang- og sykkeltrafikk skal nås uten at dette fører til flere drepte og hardt skadde
fotgjengere og syklister».
Nullvisjonen/mer for pengene
«Mer veg for pengene», der målestokken frem til nå har vært flere kilometer veg per
budsjettkrone er, og «Nullvisjonen», der utgangspunktet er at hvert menneske er
uerstattelig, er en potensiell målkonflikt. Flere kilometer veg per budsjettkrone vil ofte
medføre redusert standard i den endelige løsningen. Redusert standard vil kunne gå ut over
trafikksikkerheten.
Trøndelag fylkeskommunes rapport «valg av standard på gang og sykkelveger» (2021) gir
faglig grunnlag for hvilke vurderinger en bør gjøre når det kan være er gode grunner til å
velge en forenklet standard på gang- og sykkelveger i Trøndelag. I tilfeller hvor forenklet
standard gir større mulighet for gjennomføring av tiltak, så kan dette gjennomføres så
fremt det øker trafikksikkerheten. Dette vurderes ut fra et økonomisk perspektiv, hvor

Høringsdokument Delstrategi veg 2023-2032 - Kunnskapsdel og mål

13/66

målet er å finne løsninger som blir bedre enn utgangssituasjonen, selv om det ikke blir
fullgodt ut fra håndbøker. Samme logikk kan overføres til alle tiltak på fv.-nettet.
Byer/tettsteder (byvekstavtale) kontra land (TS investering)
Ulykkestyper; By (ulykker med myke trafikanter, kryssulykker) vs land (møte- og
utforkjøringsulykker) (fra nasjonal tiltaksplan 2022-2025):
En fordeling på ulykkestyper viser at det har skjedd klare endringer over tid. I perioden fra
1990 til rundt 2010 økte andelen som ble drept eller hardt skadd i møteulykker og i
utforkjørings-ulykker, mens andelen som ble drept eller hardt skadd i kryssulykker og i
fotgjengerulykker ble redusert. Med andre ord var en økende del av utfordringsbildet
knyttet til ulykker som typisk skjer utenfor tettbygd strøk. Dette bildet snudde rundt 2010,
men i litt ulik grad for de ulike ulykkestypene. Hovedbildet er at vi nå har en lavere andel
som blir drept eller hardt skadd i møteulykker og utforkjøringsulykker enn vi hadde i 2010,
og en noe høyere andel som blir drept eller hardt skadd i kryssulykker og i
fotgjengerulykker. Dette viser at satsingen på trafikksikre veier utenom tettbygd strøk, for
eksempel gjennom bygging av møtefrie veier, er i ferd med å gi resultater, og at det nå i
større grad må fokuseres på utfordringer innenfor tettbygd strøk.
Mål for fylkeskommunene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet
Gående og syklende
73: Fylkeskommunene vil i perioden tilrettelegge for gående og syklende på om lag 225 km
av fylkesveinettet, hvorav om lag 110 km i byer og tettsteder.
Som fysisk tilrettelegging for gående og syklende regnes tradisjonelle gang- og sykkelveier,
sykkelveg med og uten fortau, sykkelekspressveg (høystandard sykkelvei), tosidig
sykkelfelt og fortau. I tillegg inngår gater med skiltet fartsgrense 30 km/t eller 40 km/t,
dersom det er i henhold til vedtatt hovednett for sykkel.
78: Fylkeskommunene vil foreta trafikksikkerhetsvurderinger av prioriterte sykkeltraséer, og
sikre prioritering av midler til gjennomføring av tiltak.
Dette vil innebære at det gjennomføres gang og sykkelveginspeksjoner av hele
sykkelvegnettet for å vurdere tiltak. Nye strekninger baseres på prioriteringsliste vedtatt i i
februar 2022.
Møteulykker og utforkjøringsulykker:
112: Fylkeskommunene vil på bakgrunn av gjennomgang av fylkesvegnettet plukke ut
strekninger som er egnet for etablering av forsterket midtoppmerking ut fra
gjeldende kriterier. Fylkeskommunene vil etablere forsterket
midtoppmerking på disse strekningene når de blir reasfaltert.
114: Fylkeskommunene vil gjennom en systematisk tilnærming prioritere tiltak for å
forhindre alvorlige utforkjøringsulykker på fylkesvegnettet. Tiltakene
gjennomføres i etterkant av TS-inspeksjoner eller forenklede metoder som
på et faglig grunnlag peker ut hvor det er høy risiko for
utforkjøringsulykker.
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2.2.3 Mål for trafikksikkerhet
I gjeldende utgave av delstrategi veg er temamålet for trafikksikkerhet angitt slik:
Nullvisjonen legges til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet. Det vil si at fylkeskommunens
infrastrukturtiltak også skal bidra til at antallet av personer som blir drept eller skadet
reduseres ned mot 0. I kommende utgave foreslås det å endre teksten til:

Nullvisjonen legges til grunn for alt arbeid med
fylkesvegnettet, med mål om en årlig reduksjon i antallet
drepte og hardt skadde i tråd med ambisjonen om
maksimalt 34 drepte og hardt skadde i fylket i 2030

Bakgrunnen for dette er å tydeligere definere temamålet uten å forklare ytterligere.
Nullvisjonen er så pass innarbeidet som begrep at det ikke er behov for forklaring i
målformuleringen.
Spesifikke mål innenfor trafikksikkerhetsområdet, nå omtalt som delmål, foreslås å være
disse:

Antall ulykker som involverer myke trafikanter skal
reduseres i perioden
Møteulykker og utforkjøringsulykker skal reduseres
Det skal gjennomføres gang-og
sykkelveginspeksjoner på eksisterende sykkelnett i
fylket, slik at hele vegnettet er kartlagt i løpet av
planperioden (NTTS 78)
Alle veger med minst 7,5 meter vegbredde skal ha
forsterket midtmerking i løpet av første halvdel av
planperioden. (NTTS 112)
Registrerte ulykkespunkt og -strekninger skal
elimineres innen 2027.

Det bemerkes at delmål knyttet til 73 i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet defineres i
kapittel 2.3, fremkommelighet.
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2.3 Framkommelighet
2.3.1 Innledning
Framkommelighet er en generell betegnelse for hvor raskt eller lett det er å forflytte seg i
trafikken. Men i vår sammenheng omtales også ofte fremkommelighet for hvem – og skiller
derfor på infrastruktur tilpasset ulike brukergrupper. Dessverre er også begrepet
«forutsigbar fremkommelighet» noe som indikerer en aksept av at fremkommeligheten ikke
alltid er gitt som følge av forfall eller hendelser.

2.3.2 Kunnskapsgrunnlag
2.3.2.1 Hva er skjedd i strategiperioden?
I gjeldende delstrategi veg er temaet veglys skilt ut som egen strategi. Dette var med
bakgrunn i at det var behov for en tydeliggjøring av området i forbindelse med
sammenslåing av de to Trøndelagsfylkene, og at det over tid var jobbet med overtakelse av
veglys i samspillet med Statens vegvesen (SAMS vegadministrasjon). Siden 2018 har det
vært lagt ned mye arbeid for å overta vegbelysningsanlegg fra både kommuner og Statens
Vegvesen. Flere kommuner er fullført overtatt, men i all hovedsak står Trondheim
kommune igjen.
Når det gjelder bærende konstruksjoner har gjeldende Delstrategi veg lagt vekt på å
prioritere utførelse av vedlikehold på bruene med de høyeste skadene (skadeprioritet 1216). Samtlige 12- og 16-skader er innarbeidet i handlingsprogrammet, mens for
skadeprioritet 8- og 9 er ca. halvparten av bruene lagt inn. Disse 173 bruene i
handlingsprogrammet består av de 87 bruene som i dag har skadeprioritet 12- og 16, samt
86 konstruksjoner med lavere skadeprioriteter hvor de fleste av disse har skadeprioritet 8
og 9.
Som et resultat av lite midler til vedlikehold av bruer har antall alvorlige skader på
fylkeskommunens brukonstruksjoner økt. I januar 2021 var det registrert 75
konstruksjoner med alvorlige skader (skadeprioritet 12-16). Dette tallet har nå økt til 87.
2.3.2.2 Status og tilstandsbeskrivelser for vegnettet
Når endelig dokument for delstrategi veg legges frem høsten 2022 vil det bli utarbeidet et
oppdatert fortellerkart tilsvarende det som fulgte gjeldende strategi. Her vil det fremgå data
om fremkommelighet på fylkesvegnettet.
Etterslep defineres på to måter, standardetterslep og vedlikeholdsetterslep. Sistnevnte er
også kjent som forfallsnivå. Det er ulike måter å beregne etterslep på, og alle har sine
svakheter. Figur 2.5 viser en modell som forklarer forskjellen mellom vedlikeholdsetterslep
og standardetterslep.
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Figur 2.5. Prinsippskisse vedlikeholdsetterslep/forfall

Vedlikeholdsetterslep er skader og mangler på vegobjekter (det under tidslinjen) som ikke
tilfredsstiller kravene gitt i standard for drift og vedlikehold (Håndbok R610).
Standardetterslep er utvikling i samfunnets behov, og mangler i forhold til krav og normer
som har utviklet seg siden det aktuelle vegobjekt ble bygget/etablert.
Statens vegvesen sin rapport 183 fra 2013 er fortsatt det siste helhetlige forsøket på å
kartlegge det totale etterslepet på fylkesveg, men en del av tallene fra 2013 er utdaterte.
Siden den gang har det blitt utført ytterligere beregninger av etterslepet på Trøndelags
fylkesveger, men en har ikke lyktes i å finne en metode som viser det totale bildet
tilsvarende rapporten fra 2013.
Basert på det tallmaterialet som foreligger og økningen i rapporterte hendelser er det
rimelig å påstå at vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Trøndelag er eskalerende. Det
er en utvikling som ikke kan vedvare over tid uten at det har en alvorlig konsekvens for
fremkommeligheten.
Når det gjelder utvikling i standardetterslep har det ikke skjedd vesentlige endringer i
vegnormaler som påvirker fylkesveg siden 2013. Ut ifra det kunne man anta at
standardetterslepet ikke har økt. Det er imidlertid to forhold som gjør at
standardetterslepet likevel har økt; innføringen av Tunnelsikkerhetsforkriften på fylkesveg
og samfunnets behov for bruk av fylkesvegnettet. Sistnevnte forventes å øke mer i tiden
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fremover etter hvert som vegnettet har behov for mer intelligente trafikksystemer (ITS),
næringslivet ønsker å benytte større og tyngre kjøretøy når godstrafikken øker og
klimautviklingen utløser større investeringstiltak fremfor korrigerende tiltak (eksempelvis
tunnel fremfor fjellsikring).
Under følger en oppdatert beskrivelse av tilstanden på vegnettet med fokus på etterslep.
Disse utfordringene som vil være dimensjonerende for strategier for håndtering av
etterslepet på vegnettet.
Bru og fergekai
Trøndelag fylkeskommune har per januar 2022 1349 bærende konstruksjoner som
defineres som «bru» i Brutus. I strategiperioden har antallet bruer økt fra 1316.
Rapport 183 fra SVV rapporterer et vedlikeholdsetterslep på fylkeskommunale bruer på 290
millioner for Sør-Trøndelag, og 390 millioner for Nord-Trøndelag. Nyere beregninger tyder
på at dette er en underrapportering av det totale vedlikeholdsetterslepet vi har på bru, og
at etterslepet er større i det gamle Sør-Trøndelag enn i Nord-Trøndelag. I tillegg har det
vært en suksessiv nedgang i vedlikeholdsmidler til bru i samme periode, og antallet
konstruksjoner med høy skadegrad har økt.
Trøndelag fylkeskommune har et eget handlingsprogram for å holde oversikt over planlagt
vedlikehold. Handlingsprogrammet inneholder i dag de 173 bruene med de største
skadeprioritetene. Dette er altså de fylkeskommunale bruene som har størst behov for
reparasjoner eller bruer som er så dårlige at de må skiftes ut. Kostnadene for disse bruene
er kalkulert så godt som det lar seg gjøre i en tidlig fase, og våre estimater viser at det vil
koste rundt 470 millioner å reparere eller bytte disse.
I mangel av en god metode for å beregne vedlikeholdsetterslepet er det gjort en vurdering
under. Dersom man tar utgangspunkt i at grensen for utløsende vedlikehold er på
skadegrad 8 kan en legge til grunn metode ref. figur 2.6.
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Figur 2.6. Skadevurderinger på bruene utføres med en 4x4 risikomatrise

Ifølge data fra databasen Brutus i januar 2022 hvor alt av nye skader fra
inspeksjonssesongen 2021 er inkludert, har vi ytterligere 234 bruer med skadegrad 8 og 9
som ikke er lagt inn i handlingsprogrammet vårt ennå.
Disse konstruksjonene har ikke nøyaktige estimater for hvor mye det vil koste å reparere,
men hvis vi tar utgangspunkt i at snittprisen av kostnadene for å sette i stand de 173
bruene vi har kostnadsberegnet så ser vi at snittprisen for en brureparasjon ligger på 2,7
millioner. 2,7 millioner x 234 ytterligere konstruksjoner = 636 millioner.
Det vil si at våre beste estimater for å reparere samtlige skader vurdert fra moderat alvorlig
(8-9) og alvorlige skader (12-16) er som følger:

o

De 173 bruene med de største skadene som ligger i handlingsprogram: 470
millioner.

o

De ytterligere 234 konstruksjonene med skadeprioritet 8 og 9 som ikke ligger i
handlingsprogrammet: ca. 630 millioner.

o

Totalt: 1,1 milliard i vedlikeholdsetterslep på bru

I tillegg kommer standardetterslepet, som for bru i stor grad handler om
rekkverksutbedringer og mangelfulle gangfelt over bruene. Bruer som har svake rekkverk
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registreres med en sårbarhet på trafikksikkerhet i Brutus, og i januar 2022 har vi 491 bruer
i Brutus som er registrert med sårbarhet relatert til trafikksikkerhet. Den samlede lengden
på disse bruene er ca. 12,5 km, og siden det da er behov for utskifting av rekkverk på
begge sidene av brua, er vårt beste estimat at vi har behov for utskifting av ca. 25 km med
brurekkverk. Prisen for utskifting av brurekkverk ligger på ca. 7000 kr/meter, som vil si at
vi trenger rundt 175 millioner for å oppgradere alle registrerte sårbare brurekkverk til
godkjent standard.
Det er tidligere anslått at vedlikeholdsetterslepet på fergekaier er ca 300 mill. kr. Dette er
et grovt estimat som må kvalitetssikres.
I sum kan en ut ifra denne logikken si at det er et vedlikeholdsetterslep på ca 1,4 mrd. Kr
for bru og fergekai. Standardetterslepet er for usikkert til å gjøre en god vurdering av per i
dag. Som nevnt over er det utledet et tall for bruer på ca 300 mill. Dette kan imidlertid
forandres når vegnettet utfordres av behov for økt bæreevne som følge av stadig større og
tyngre kjøretøy. Innenfor fergeområdet vil utvikling av utslippsfrie eller autonome ferger
kunne utfordre standarden på kai-infrastruktur.
Tunnel
Det er 44 tunneler på fylkesvegnettet i Trøndelag. Av disse er seks omfattet at
Tunnelsikkerhetsforskriften på fylkesveg (TSF). Det foreligger ikke en oppdatert kartlegging
av forfallsnivået på disse 44 tunnelene, men 10 av tunnelene er åpnet etter 2010 og kan
dermed antas å ha minimalt med vedlikeholdsetterslep. Det er behov for å gjøre en
ytterligere kartlegging og registrering av fornyingsbehovet på alle tunneler.
Det er gjort en vurdering av tunnelene som er omfattet at TSF. Vika-tunnelen i Namsos har
minst tiltaksomfang. De to undersjøiske tunellene til Hitra og Frøya krever begge vesentlige
tiltak. Fylkesdirektøren har nå kunnskap om kostnadene for tiltak i Hitra- og Frøyatunnelen.
Beregnet omfang av de øvrige tunnelene er i større grad basert på erfaringspriser. Det
totale tiltaksomfanget er foreløpig beregnet til 1 262 millioner kroner, inkludert nødvendige
fornyingstiltak. Av dette er 918 millioner kroner knyttet til rene forskriftstiltak. Grunnen til
at det er skilt på rene forskriftstiltak og fornyingstiltak er at sistnevnte er nødvendige
følgetiltak og må finansieres i sin helhet av fylkeskommunen. Eksempelvis kan det være
nødvendig å skifte ut frostsikringsanlegget i forbindelse med forskriftstiltakene. Frostsikring
er ikke omtalt i forskriften, men infrastrukturen bak frostsikringen kan være det.
Øvrige vegelement
Drenering: Tall fra NVDB viser at det er registrert over 60 000 stikkrenner på fylkesvegene i
Trøndelag. 3584 av disse er stålrør, og disse har redusert levetid sammenlignet med plastog betongrør. Ut fra disse tallene er det sannsynlig at det reelle totale
vedlikeholdsetterslepet på stikkrenner og drenering har økt siden sist vurdering utført av
SVV i 2013. Figur 7. i kapittel 7 i gjeldende strategi viser et forfall på drenering vurdert til
ca. 450 millioner kroner. Vi har per i dag ingen bedre estimater på vedlikeholdsetterslep av
stikkrenner og drenering.
Vegfundament og vegdekke: Gjeldende strategi viser til et samlet etterslep på
vegfundament og vegdekke på om lag 2,2 milliarder kroner. Ca. 2/3-deler av dette
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etterslepet tilhører vegnettet i gamle Sør-Trøndelag. Vi kjenner ikke til noen nyere
beregninger enn de som delstrategien benytter seg av, men på generell basis er det ikke
utført tilstrekkelig med vedlikehold på fylkesvegnettet siden 2013 til å anta at disse
verdiene har blitt noe lavere.
Vegutstyr og rekkverk: Det foreligger ikke oppdaterte tall på vedlikeholdsetterslep.
Geologi - bergskjæringer langs veg
Ras (steinras, steinsprang, is) fra bergskjæringer medfører fare for trafikanter og svekker
framkommeligheten på vegen.
Bergskjæringer er menneskeskapte skjæringer i berg, hovedsakelig sprengte skjæringer.
Bakgrunn for å skille mellom bergskjæringer og naturlig sideterreng, er at bygde løsninger
skal la seg vedlikeholde. Eksempel på vedlikehold av bergskjæringer kan være rensk og
vedlikehold/reparasjon av sikringsmidler.
Inspeksjon av bergskjæringer gjøres etter en standard metode beskrevet i håndbok. Der
står det beskrevet at bergskjæringer skal inspiseres minst hvert 5. år, på lik linje med
hovedinspeksjoner for tunnel og for bru og ferjekai. Dette følges ikke per i dag.
Av erfaring kan en anta at det påvises behov for tiltak i bergskjæring etter hver femte
inspeksjon. En bergskjæring er ikke registrert som vegobjekt, og det finnes per i dag ikke
sikre tall på antall bergskjæringer langs fylkesvegnettet. Det er nødvendig å gjøre en
kartlegging av dette. Da vil det kunne være mulig å gjøre et bedre overslag på etterslepet
og hvilken innsats som må til for at dette etterslepet ikke skal øke.
Veglys
Det er ca. 26000 belysningspunkt på fylkesveg i Trøndelag og i henhold til delstrategien
skal TRFK eie, drifte og vedlikeholde 13000 belysningspunkt. Vegbelysningsanleggene
består i all hovedsak av tre- og stålmaster, hvor tremastene utgjør 40%. Av de 13000
belysningspunktene er det per dags dato LED-armatur på 25% av disse (Hvorav 50% er
montert på gamle anlegg).
Det er anslått at ca 60% av vegbelysningsanleggene har «oppbrukt» levetid, noe som
gjenspeiler seg i økende mengde feil og defekter. Kabelfeil på dårlige kabelanlegg, defekte
armaturer og råte i tremaster.For å få oversikt over etterslepet er det nødvendig å gjøre en
kartlegging.
2.3.2.3 Trafikk og trafikkdata
Vurderinger og beregninger av framtidig trafikk ligger til grunn i valg av løsninger og
standarder ved investeringer. Beregning av trafikkutviklingen avhenger i stor grad av:
•
•
•
•
•

Befolkning og arealbruk.
Økonomisk utvikling (kjøpekraft).
Teknologi (beskrevet under kapittel 8).
Transport-tilbud (standard på infrastrukturen).
Incentiver og reguleringer.
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•

Holdninger og strømninger i samfunnet.

Det benyttes en regional transportmodell (RTM) i transportutredninger av
trafikkutviklingen. I forbindelse med framskriving av trafikk er det utarbeidet fylkesvise
prognoser. Årlig vekst for henholdsvis lette og tunge kjøretøy er gitt flatt for hele fylket.
Dette er en sterk forenkling i og med det vites at trafikkutviklingen varierer mye mellom
ulike deler av fylket.
Erfaringsdata som demografiske data, reisevaneundersøkelser (RVU) og
trafikkregistreringer er sentrale kilder for at transportmodellene skal gjenspeile
virkeligheten best mulig. Med trafikkmodellen kan man analysere effektene av særlige tiltak
i noen områder. Det kan være satsing på havbruk i en kystregion, store boligutbygginger,
etablering/flytting av større institusjoner eller store infrastrukturutbygginger.
Når det gjelder framtidig trafikkvekst og endringer i transportbruk brukes RTM til å se hvor
retningen går i ulike scenarier, der det også synliggjøres endring i reisemiddelbruk. Det vil
si fordeling mellom bil, bilpassasjerer, kollektivtransport, sykkel og gange.
For Trøndelag ser man følgende trender angående trafikkutviklingen:
•

•

Typisk utvikling har vært at trafikken øker mest (også relativt) rundt og mellom
byene.
Stor vekst i befolkningsutviklingen gir økt transport.
Tungbiltrafikken øker relativt sett mer enn personbiltrafikken. Dette vil også gi økt
belastning på deler av fylkesvegnettet.

I tillegg til transport- og trafikkanalyser, kan det lages godsanalyser og planer for
tilrettelegging fortungtransport. Dette blant annet ved følgende:
•
•

•

Strategi for hvileplasser.
Vegkantintervjuer for å kartlegge godsstrømmer, mengde og type gods på
strekninger
og mellom regioner i landsdelen/fylkene.
Innsamling og bearbeiding av eksisterende statistikk med tanke på framtidige
godsprognoser.

Det er viktig å påpeke at prognoser og beregninger av scenarier ikke gir noen fasit om
fremtidig situasjon, men viser relative forskjeller og indikasjoner på hvilke effekter ulike
tiltak og scenarier gir.
Framtidas krav til fylkesvegnettet
Det er ulike oppfatninger om hvordan ny kjøretøyteknologi og annen teknologisk utvikling
vil påvirke trafikkbildet mot 2030. Vi er i ferd med å få biler som kan kommunisere med
veiene, myndighetene og hverandre. Dette kan medføre at vi i fremtiden ikke trenger
fysiske/digitale skilt eller trafikklys. Bilene får den informasjonen de trenger fra
myndighetene, vegene eller andre biler.
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Det er også trolig at det vil komme oppkoblede og selvkjørende (autonome) kjøretøy. I en
mellomfase vil derfor vegnettet kunne møte krav om tilpasninger til både ordinære
kjøretøy, oppkoblede og selvkjørende kjøretøy. Teknologisprang med autonome kjøretøy og
ny teknologi kan føre til både mindre og større behov for kapasitet i vegnettet avhengig av
hvordan endringer implementeres. Autonome og halvautonome kjøretøy kan i en
overgangsfase forventes å stille større krav til drift av vegen og alltid tydelig
vegoppmerking samtidig som smale veger kan vise seg å være en utfordring. Som en følge
av vekst i godstrafikken kan det forventes utfordringer med høyere belastning på
vegkroppen. Platooning (lastebiler som kjører tett i kolonne) kan bli et utbedt fenomen og
vil tilsvarende gi økt belastning. Fremtidens godstransporter vil trolig påvirke trafikkbildet
mer enn i dag, og kreve mer av vegnettet. En annen problemstilling er teknologisk levetid
på ulike installasjoner. Den teknologiske utviklingen går fort. Det må fortløpende gjøres
vurderinger om hvordan dette vil påvirke eksiterende og framtidig infrastruktur.
Målet om null vekst i biltrafikken kan medføre færre personreiser som igjen kan føre til at
omfanget av at gods som da må forflyttes øker. Etter hvert som folk blir mer miljøbevisste
og teknologien utvikler seg, kan fenomen som utstrakt bildeling, bruk av elsykkel-lignende
fremkomstmidler og dronetransport stille andre krav til infrastrukturen enn hva vi ser i dag.
Framtidens drivstoffer, transportformer og organisering av transport, kan utvikle seg i helt
andre retninger enn hva dagens prognoser tilsier. Det kan komme plutselige kvantesprang.
Det er et åpenbart behov for økt kompetanse og kapasitet innenfor dette området.
2.3.2.4 Drift og vedlikehold
Arbeidet på vegnettet utføres av entreprenører som har vunnet kontraktene etter
konkurranse i markedet. Alle kontrakter er entreprisekontrakter der entreprenør utfører
arbeid etter beskrivelse angitt i konkurransegrunnlaget, og Trøndelag fylkeskommune som
byggherre gjør kvalitetskontroll av leveranse og kontraktsoppfølging. Kontraktene har
vanligvis en varighet på fem år. Det lyses årlig ut flere typer drift- og
vedlikeholdskontrakter av ulike størrelser, innhold og varighet. Forslag til strategi for
driftskontrakter på fylkesveg ble behandlet som egen sak utenom deltrategi veg, og vedtatt
av Hovedutvalg for veg i sak 6/18 «Strategi for driftskontrakter på fylkesveg». I FT-sak
4/20 vedtok fylkestinget at det skulle innføres egenregi i form av innføring av
vegmesterrolle i kommende driftskontrakter. Vegmesterrollen er foreløpig ikke innarbeidet i
gjeldende driftskontrakter, men fylkesdirektøren er av den oppfatning at behovet for en slik
rolle i større grad vil gjøre seg gjeldende i kommende kontrakter. En ser at det er behov for
en helt ny måte å bygge opp kontraktsoppfølgingen på for å nyttemaksimere
fylkeskommunens innsats, og for å motvirke økende kostnad innenfor driftsdelen av driftog vedlikeholdsområdet. Vedtak fra begge disse sakene vil inngå som en del av
fylkesdirektørens kommende forslag til strategi for drift- og vedlikeholdsområdet i
Trøndelag.
Gjeldende Delstrategi veg peker på fornyingsprogrammet som en strategi for å håndtere
vedlikeholdsetterslepet. Fornyingsprogrammet er ment å komplettere det ordinære
vedlikeholdet for å oppnå best mulig kost/nytte overfor etterslepet på vegene. For å bruke
investeringsmidler til denne type tiltak må fornyingsprogrammet inneha et vesentlig
element av oppgradering. Det vil si at den vesentligste andelen av tiltakene må være
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oppgradering. Fornyingsprogrammet kan derfor aldri være en erstatning for ordinært
vegvedlikehold. Derimot kan det sies å være en avhengighet. For å få best mulig nytte av
fornyingsmidler er det viktig at vedlikeholdet er på et forsvarlig nivå. I motsatt fall vil
investeringen gjort via fornyingsmidler ha meget kort levetid. Med et vedlikeholdsnivå som
er godt under det anbefalte nivået for å holde forfallsutviklingen på null, vil fornying gi en
kompletterende effekt i sum. Med et vedlikeholdsnivå som nærmer seg anbefalt nivå vil
fornying ha en stadig økende effekt.
I forslag til strategi for driftskontrakter står det at Statens vegvesens Håndbok R610
”Standard for drift og vedlikehold av riksveger” også skal legges til grunn for fylkesveger.
Disse standardene bygger på ”den til enhver tid” beste kunnskap, og er ofte en avveining
mellom trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og økonomi. Standardene er ikke statisk
og ny kunnskap fører ofte til revi sjoner.
Det pågår utstrakt forsøksvirksomhet omkring kontraktstyper i landet. Det gjøres forsøk
med opp- deling av store driftskontrakter til flere mindre kontrakter. Andre
kontraktsmessige forhold som vurderes er fastpris eller fortsatt delvis mengdeoppgjør i
driftskontrakter og fordelinga mellom driftskontrakter og fagkontrakter.
Administrasjonen i Trøndelag fylkeskommune skal ha jevnlig kontakt med andre offentlige
oppdragsgivere for å samle erfaringer som forsøkene gjøres av ellers i landet følges opp av
administrasjonen i Trøndelag fylkeskommunen og Statens vegvesen, og kan påvirke hvilken
kontraktsstrategi som foreslås benyttet i Trøndelag framover. En eventuell endringer må
skje gradvis gjennom kommende utlysninger av drift- og vedlikeholdskontrakter siden
driftskontraktene er femårige.
I dag prioriteres å holde vinterdriftsstandarden som er gitt i håndbok R610 for
fylkesvegnettet.. Med dagens bevilgningingsnivåfører dette til at sommerdrift og
vedlikeholdsoppgaver på områder som for eksempel stikkrenner, grøfter og vegdekker, blir
gjort i mindre omfang enn det som er nødvendig for å forhindre forfall i år med dyre og
krevende vintre. Fylkesdirektøren mener man nå står overfor et bristepunkt.
Kostnadsnivået for drift av veg er så høyt at fylkesdirektøren allerede har blitt tvunget til å
utløse alle muligheter for kutt i eksisterende drifts- og vedlikeholdskontrakter. Dette
medfører at det nå ikke er mulig å redusere kostnadsnivået ytterligere innenfor
driftskontraktene, uten å redusere driftsstandarden. Endring av driftsstandard er et alvorlig
tiltak, med negativ påvirkning av trafikksikkerhet og fremkommelighet. Gjeldende
økonomiske rammer medfører likevel behov for å vurdere dette.
Nye kontrakter viser at vi nå har et nytt kostnadsnivå innen drift og vedlikehold. Generell
prisvekst, økte vinterkostnader og omklassifiseringer av flere kilometer fylkesveg har gitt
en stor økning av våre driftskostnader. Utviklingen de to siste årene er at en større andel
av budsjettet går til drift, og at entreprenørene i økende omfang benytter rundsummer i
kontraktene fremfor å prise aktiviteter. Driftsandelen utgjør nå hele 80 % av den totale
rammen til drift og vedlikehold. Dette er på grunn av bindinger i inngåtte driftskontrakter,
herunder elektro. Det er ikke økte standardkrav i driftskontraktene som er grunnen til økte
priser, men en generell kostnadsøkning i bransjen.
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Figur 2.7. Utvikling i forholdet mellom budsjett for drift og vedlikehold målt i nominelle kroner

Figur 2.7 viser budsjettutviklingen til drift og vedlikehold innenfor vegområdet. Drift har tatt
en stadig større andel av budsjettet på bekostning av vedlikehold siden 2018. Etter å ha
hensyntatt de kontraktsmessige forpliktelsene i driftskontraktene, kan en begrenset del av
budsjettet gå til vedlikehold. Vedlikehold inkluderer for eksempel asfaltering,
vegoppmerking, arbeid på bru og ferjekai, samt vedlikeholdsarbeid i driftskontraktene.
Konsekvensene av redusert vedlikehold er at fremkommeligheten på vegnettet vil kunne bli
begrenset. Tilgjengeligheten på deler av vegnettet kan måtte begrenses for kjøretøy med
særlig høy belastning på infrastrukturen i perioder. En mer aktiv bruk av
aksellastrestriksjoner i teleløsningen eller hele året kan være resultatet. Med flere
teleløsninger hver vinter som følge av klimaendringer blir dette ekstra krevende. Trolig vil
det ramme næringstransporten mest, noe som kan tvinge frem valg om prioritering mellom
trafikantgrupper. Næringslivet ønsker at vegnettet skal åpnes for stadig flere tyngre og
større kjøretøy. Bærekraftig økonomi for næringen må da settes opp mot bærekraftig
økonomi for vegeier. Det er tvingende nødvendig å motvirke denne tendensen, og dette vil
derfor være en viktig del av kommende delstrategi veg.
Det er fritt fram for fylkeskommunen å legge egne standardkrav i de arbeidene som utføres på
fylkesvegnettet, bortsett fra på standard på bærende konstruksjoner.Fylkeskommunen står
også fritt til å velge kontraktsform og grad av byggherrestyring i kontraktene
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2.3.2.5 Investeringer
Trøndelag fylkeskommune har i 2022 en lavere investeringsaktivitet innenfor vegområdet.
Dette er i hovedsak en følge av allerede vedtatte investeringsforpliktelser knyttet til
bomvegprosjektene Fv. 17/ fv. 720-prosjektet, Fosenvegene, Fv. 714 Laksevegen,
Miljøpakke Trondheim og Fv. 704 Sandmoen – Tulluan. Disse store igangsatte
investeringsprosjekt binder opp betydelige fylkeskommunale midler.
Det pågår i tillegg planleggingsaktivitet i tre bompengepakker, Lakseveg N, Fv. 30, og
Orkdalspakken.
Når det kommer til strategi for fremtiden er det flere utfordringer som må tas hensyn til:
•
•

•

Fylkesvegnettet er i stadig forfall. Med dagens bevilgningsnivå til vedlikehold er
forfallet eskalerende.
Personbiltrafikken og næringstrafikken øker, særlig på de regionale fylkesvegene. I
tillegg blir tungtransporten større og tyngre. Dette gjør at standardetterslepet blir mer
fremtredende, noe som blir enda mer gjeldende etter hvert som godstrafikken øker.
Klimaendringer gir mer uforutsette hendelser.

Det er altså behov for å både ta igjen vedlikeholdsetterslep og ta igjen standardetterslep.
På lang sikt er det derfor ikke dekkende kun å ha som strategi å ta igjen
vedlikeholdsetterslepet. Når det kommer til valg av strategi kan denne beskrives på to
nivåer:
•
•

Fornying
Nye prosjekter

Fornying
Fornying er definert som det å ta igjen vedlikeholdsetterslep samtidig som det skjer en
standard- heving utover den opprinnelige for å komme nærmere eller oppfylle krav som
gjelder i dag Det vises til kapittel 7.1 i gjeldende delstrategi for forskjellen mellom
standardetterslep og vedlikeholdsetterslep.
Tiltakene i fornyingsprogrammet må ha et vesentlig element av oppgradering i seg, det vil
si at oppnådd standard skal være høyere enn opprinnelig tiltenkt standard, for å kunne
finansieres av investeringsmidler i og med det er lånte midler.
Tiltak som inngår vil være
•
•
•

Linjeføring, kurvatur,breddeutvidelse, samt oppgradering av drenering, stikkrenner,
kummer, rekkverk, bruelementer o.l.
Øke bæreevne på svake og teleutsatte partier og, fornye vegdekke inkludert slitelag
asfalt.
Trafikksikkerhetstiltak som siktutbedring, vegetasjonsrydding, fjerning av sidehinder
som utstikkende fjellnabber, stolper nær vegen, utslaking av vegskråninger o.l.
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En stor andel av investeringspotten brukes til fornyingsprogram. Dette er fortsatt en meget
aktuall strategi. En fordel med fornyingsprogrammet har til nå vært at det har vært tiltak
som har blitt igangsatt forholdsvis raskt uten vesentlig planlegging. Dette er de
lavthengende fruktene. Det vil i mange tilfeller være mulig å gjøre tiltak som forbedrer
fremkommeligheten og som kan gi en vesentlig oppgradering innenfor regulert veggrunn.
Ved mer langsiktige planer for fornying vil en også kunne ta ut effekter en frem til nå ikke
har gjort. I en tidlig fase av prosjektet (reguleringsfasen) har man da større handlingsrom
til å se mer helhetlig på områder rundt, slik at man få med aktuelle tiltak som er til god
nytte for flere (feks ta med en ekstra sving, bedre linjeføring inn mot ei bru, tiltak som er til
nytt for god vinterdrift etc.)
Med tanke på kompleksitet og størrelse på investeringen når bruer og tunneler fornyes er
det viktig å vurdere den langsiktige kost/nytte-effekten. På vegnett med høyt
transportarbeid vil det derfor være nødvendig med full oppgradering av bruer og tunneler.
Bru, fergekai og tunnel anbefales videreført som fornyingsprogram med fokus på kritiske
tiltak, tiltak etter inspeksjoner og å istandsette til dagens standardkrav samtidig som man
tar igjen ved- likeholdsetterslep.

Fornyingsprogram bru og fergekai
Sett i sammenheng med vedlikeholdsprogram. Ved utskifting av bruer og stålrør må også
kurvatur og tilstøtende vegstandard vurderes samlet.
Ønsket om økt utnyttelse av vegnettet gjennom større og tyngre lastebiler (60 tonn
totalvekt) er i tillegg til vedlikeholdsetterslepet en hovedutfordring med bruene våre. Ikke
alle bruer er beregnet til å tåle dette, og bruer i vegnettet utgjør ofte en flaskehals.
Som en del av fornyingsstrategien de kommende år anbefales det vurdert å rette fokus på
strekninger og punkter som hindrer eller begrenser næringstrafikken.
Generelt kan det påpekes at akutte tiltak er langt mer kostbare enn planlagte tiltak. Dette
gjelder i særlig grad på bærende konstruksjoner. Manglende vedlikehold og fornyingstiltak
på bruer kan bety nedskriving av bruksklasse, og dermed utgjøre en flaskehals, spesielt for
godstransporten. For at tiltak i størst mulig grad skal kunne gjennomføres preventivt, bør
bruer og andre bærende konstruksjoner gis spesiell prioritet gjennom et eget
fornyingsprogram.
Det er samtidig kjent at et vesentlig antall brukulverter av stål som er bygget på 60- og 70tallet er i ferd med å ruste. Det er et stort behov for tiltak på området, primært i form av å
skifte ut disse rørene med nye. Denne type tiltak vurderes å kunne gjøres mest
kostnadseffektivt v, men her må fokus også være å se på kurvatur og veilinjen inn på brua
I tidligere tider var det størst fokus på korte bruer og kulverter og mindre på kurvatur og
veglinjer.

Høringsdokument Delstrategi veg 2023-2032 - Kunnskapsdel og mål

27/66

Det er et stort behov for utbedring av fergekai de kommende år: Trøndelag fylkeskommune
har 28 trafikkerte fergekaier, samt en del beredskapskaier som Sandstad, Linesøya og den
gamle kaia på Brekstad. Fergekaier bygges med en teoretisk levetid på 50 år, men av
erfaring ser en at praktisk levetid på fergekaier i dag er ca 30 år. Det skulle bety at vi bør
fornye fergesambandet vårt med tilnærmet 1 kai i året med dagens vedlikeholdssyklus.
Siden fergekaiene spiller en viktig rolle i å ivareta Trøndelag fylkeskommunes
fremkommelighet bør fornying av fergekaier ha en prioritet fremover. Fokuset da må være
hvilken levetid ulike elementer av en fergekai har, og en vurdering av hvilke tiltak en kan
gjøre for å forlenge levetiden.
Fornyingsprogram tunnel
Det foreligger ikke oppdatert oversikt over oppgraderingsbehovet for tunneler. I
kommende planperiode vil fokuset i hovedsak rettes mot tiltak etter TSF og medfølgende
oppgraderingsbehov. Øvrige tunneler vil kun utbedres korrektivt ved hendelser eller
alvorlige skader på tunnelportaler.

Fornying øvrig:
Satsningen gjennom fornyingsprogrammer som nå pågår, har hatt svært god effekt og er
positivt mottatt av brukere.
Det satses på å gjøre utbredt bruk av strekningstenkning ved å fokusere på vegfundament
og dekke (inkl nødvendige behov som skifte av stikkrenner, grøftutbedring, utbedring av
sideterreng, rekkverksutbedring, skilting, tiltak på mindre bruer som inngår i
prosjektstrekningen) Dette i sammenheng med (asfalt)vedlikehold for å optimalisere
effekten av midlene.Forarbeid som stikkrenner, grøfter, kummer o.l. kan med fordel utføres
i god tid (gjerne 1 år) før siste lag asfaltering.
Mål for standard på tiltaktet tilpasses lokale forhold og funksjonsklasse.
Det må vurderes om fornyingsprogrammet i større grad enn tidligere kan tilpasse seg
dagens mål for standard som settes. Anbefalingen er at fornyingsprogrammet i hovedsak
fordeles med utgangspunkt i transportarbeid. Der behovet tilsier det må det vurderes noe
mer omfattende tiltak som mindre breddeutvidelser og kurveutrettinger, fremfor å
gjenopprette opprinnelig standard. Riktig nivå er viktig for å motvirke standardbrudd, og for
å holde investeringen lav. Det pågår en egen utredning i fylkeskommunen om hvordan
finne riktig nivå for fornyingstiltak. Denne vil bli lagt til grunn for anbefaling av strategier i
ny utgave av delstrategi veg.
I hele Trøndelag gjenstår ca. 1.050 km fylkesveg med grusdekke. Total kostnad for
asfaltering av dette er anslått til 2,6 milliarder kr. Et asfaltdekke har en levetid på 15 år og
et nytt asfaltlag koster ca. -1million pr kilometer. For å opprettholde tilfredsstillende
framkommelighet anbefales det heller å sette fokus på jevnlig vedlikehold av grusveier (inkl
nødvendige tiltak som feks stikkrenner og grøfter), framfor asfaltering av alle fylkesveger.
Dette er også i tråd med det næringstransporten har meldt i sine høringssvar; de ønsker
bæreevne framfor asfalt.
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Arbeidet med å øke andelen fylkesveger med fastdekke skal imidlertid fortsette, basert på
et helhetlig sett av prioriteringskriterier. Asfaltering av grusdekker bør gjøres som en del av
fornyings- programmet og etter at tilstrekkelig bæreevne og nødvendige oppgraderinger er
foretatt på vegen. Dette for å ivareta det nye asfaltdekkets levetid.
Nybygging
I et ideelt beslutningsgrunnlag for en strekning blir alle tre alternativer vurdert. Videre vil
ikke det ene alternativet på en delstrekning utelukke noen av de andre på øvrige
delstrekninger. Poenget er at hele strekninger må vurderes i større grad.Synergieffekten av
ett tiltak må utnyttes til ytterligere forbedring av tilstøtende vegnett. Samarbeide mellom
Fylkeskommunen, kommuner og det lokale nærignsliv må tilstrebes.
For noen av disse potensielle utbyggingsprosjekter kan det om politisk vilje er til stede,
være aktuelt med fremtidig etablering av nye bompengeprosjekter. Mulighetsrommet i
utbyggingsstandard og trasevalg er vesentlig forskjellig om det er et bompengeprosjekt
eller et utbyggingsprosjekt finansiert med rene fylkeskommunale midler.
De pågående fylkeskommunale bompengeprosjektene disponerer som tidligere omtalt en
fylkes- kommunal andel av investeringsmidlene som varierer fra om lag 20 - 50%, eller i
snitt 38%. Fylkeskommunen har dermed gjennom egenandelen i disse omtalte
bompengeprosjekter i den gjeldende periode bundet opp en stor del av egne
investeringsmidler. I kommende bompengeprosjekt er det derfor kun realistisk med et
fylkeskommunalt bidrag på rundt 20%.
Tilbud til gående og syklende
En helhetlig vurdering av arealutvikling og mobilitet må ligge til grunn når det skal
bestemmes hvor det skal bygges nye gang- og sykkelveger. Hovedutvalg veg gjorde i
ferbruar 2022 vedtak om å styre et sett med sykkelprosjekter i fylket som en egen
portefølje. Dette gir god forutsetning for effektiv planlegging og gjennomføring av
sykkelprosjekter innenfor porteføljen. Per i dag er det 7 projekter i porteføljen.
Den nasjonale sykkelstrategien har som hovedmål at sykling skal utgjøre 8 prosent av alle
reiser innen 2023. Det er også vedtatt en nasjonal gåstrategi som tilsvarer minst 3,4
prosent vekst i gåturer hvert år fram mot 2023. Dette er ambisiøse mål som krever
tilrettelegging. Det grønne skiftet med nullvekstmål for personbiltrafikken krever også at
det legges til rette for at det blir mer attraktivt å sykle og gå, og at det eller
kollektivtransport velges foran personbiltransport. Det er et stort behov for tiltak som
trygger reiser til fots og med sykkel og det er viktig å ha en framtidsretta strategi for
prioriteringene.
Det har historisk vært et mål i hele Trøndelag å legge til rette for sikker skoleveg. Satsing
på bygging av gang- og sykkelveger de nærmeste 2 og 4 kilometerne til skolene har vært
høyt prioritert. Like- vel mangler fortsatt tilbud som er sikre og føles trygge ved mange
skoler.
I handlingsprogram for Statens vegvesen for perioden 2018–2023 (2029), er det satt av
planleggings- midler til ”Sykkelbyer” i Trøndelag. Det forutsettes at de statlige midlene skal
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være et bidrag i en samfinansiering med fylkeskommune og kommuner. For å få løst ut
disse midlene, kreves derfor aktiv sykkelsatsing i fylket. Satsing på sykkel på
pendlerstrekninger som gir redusert bilbruk, vil også være bidrag til å nå nasjonale og
regionale mål om redusert utslipp av klimagasser. At stadig flere kjøper el-sykkel gjør
arbeidspendling på sykkel over lengre strekninger mer aktuelt enn tidligere. Dette vil også
kreve tilrettelegging av infrastrukturen.
Fysisk tilrettelegging for mer sykling og gåing er tiltak i strategien om styrket
folkehelsearbeid. Det kan dokumenteres betydelig helsegevinst i mer fysisk aktivitet.
God drift og vedlikehold i tilknytning til gange og sykkel er viktig for at tilbudet skal brukes
optimalt. Forslag til helhetlig fylkeskommunal strategi for gang- og sykkel vil komme i
Delstrategi Mobilitet.
Det er et tydelig politisk signal også regionalt om prioritering av gang- og sykkelveg. For å
få bygd mest mulig gang- og sykkelveg, er det i Trøndelag bl.a. ved finansiering av
pilotprosjekter gitt tydelige signaler om å prøve ut andre og enklere løsninger enn de som
følger Statens vegvesens håndbok N100 ”Veg og gateutforming”.
Å etablere helt nye gang- og sykkelveger langs lange vegstrekninger er svært
kostnadskrevende. Et tverrfaglig samarbeid mellom miljøene innen friluftsliv, turisme,
folkehelse, idrett og samferdsel kan gjøre det lettere å legge til rette for at alternative
traséer som ikke alltid er parallell med vegkanten blir den foretrukne gå- eller sykkelruta
(ved å utnytte eksisterende veier/ bruke alternative traséer). Det er ønskelig å kunne
vurdere slike mulige alternative traséer i hele fylket.
For å finne gode samarbeidsformer og løsninger kan det være aktuelt å søke om statlige
midler for å få etablere pilotprosjekt. Utvikling av pilotprosjekt vil gi nyttige erfaringer for
framtidige valg av løsninger. Det kan også være nyttig å se på erfaringer fra andre land

2.3.2.6 Samfunnssikkerhet og beredskap
Ut over å ivareta behovet for mobilitet som jobbreiser, fritidsreiser, varetransport og
lignende, så har vegnettet en viktig rolle i samfunnets behov for samfunnssikkerhet og
beredskap. Trøndelag fylkeskommune har et ansvar for å redusere og ha oversikt over
sårbarhet på eget vegnett. Klimaendringer er nærmere omtalt i kapittel om «klima og
miljø» og viser hvordan klimaendringer utfordrer mål om forutsigbarhet og
fremkommelighet i vegnettet. Vegnettet påvirkes av klimaendringene. Endringene varierer
rundt om i fylket, men hyppigere tilfeller av store mengder nedbør og økt fare for skred og
flom er noen av konsekvensene vi må ta hensyn til i planlegging, utbygging og drift.
Fylkesvegnettet er også i en del situasjoner omkjøringsveg for høytrafikkerte riksveger.
Dette kan være i forbindelse med ulykker, tiltak på riksveg eller naturhendelser som flom
og skred. Disse vegstrekningen bør særskilt kartlegges slik at nødvendig beredskap og
fremkommelig kan ivaretas selv ved trafikkøkninger som følge av at Staten vegvesen eller
Nye veier stenger sin infrastruktur. Erfaringer fra siste år har vist at god samhandling med
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andre vegeiere er helt avgjørende for å sikre tilstrekkelig beredskap og fremkommelighet. I
disse dager bygges mye ny riksveg gjennom Trøndelag. I tillegg har hendelser på riksveg
med påfølgende stenging av veg gitt mye belastning på fylkesvegnettet. Nødvendige tiltak
på fylkesvegnettet som følge av at tilstanden på riksvegnettet ofte gir omkjøring, må
finansieres av Staten. Dette kan være infrastruktur som bruer og tunneler, eller strekninger
som er spesielt skredutsatt.
Under omtale av tilstand på bærende konstruksjoner så synliggjøres også dette som et
tema som særskilt kan utfordre forutsigbar fremkommelighet. Dette er deler av vegnettet
som kan være tidkrevende og ikke minst kostbart å erstatte ved en hendelse.
I forbindelse med arbeidet med tunnel har Fylkeskommunen de senere årene erfart at dette
er vegobjekter som i forbindelse med hendelser eller vedlikehold kan utfordre ønsket
fremkommelighet. Der det i tillegg er slik at det ikke finnes omkjøring så blir det spesielt
viktig med god planlegging og ikke minst god dialog med lokalsamfunn, nødetater og
næringsliv.
For å møte beredskapsutfordringene bør Trøndelag fylkeskommune systematisk utvikle
infrastrukturen for å redusere sårbarhet for fremtidige klimapåkjenninger og andre
utfordringer. Dette vil handle om dimensjonering for vann, kunnskap om grunnforhold og
oversikt over for eksempel steders om er utsatt for skred fra oven. Et verktøy for dette
arbeidet er VegROS, som er en overordnet metodisk kartlegging, vurdering og rangering av
steder og strekninger i vegnettet hvor det kan være fare for brudd. Denne kan vise:
•
•
•

vegnettets risiko og sårbarhet
danne grunnlag for videre arbeid for å avklare tiltak og kostnader
danne grunnlag for utarbeidelse av beredskapsplaner knyttet til restrisiko

2.3.3 Mål for fremkommelighet
I gjeldende utgave av delstrategi veg er temamålet for fremkommelighet angitt slik:
Infrastrukturen skal bidra til effektiv og sikker trafikkavvikling for alle trafikantgrupper
innenfor overordnede rammer for ønsket mobilitet mv. Dette vil si at:
•
•

•
•

Vegkapitalen skal ivaretas og forfallet på fylkesvegene reduseres til et akseptabelt
nivå. Hensynet til fremkommelighet og trafikksikkerhet skal fortsatt ivaretas.
Med mindre det skjer helt spesielle hendelser, må det som et prinsipp være slik at
alle fylkesveger alltid, også i vårløsningen, er fremkommelige for ambulanse,
skolebuss og melketransport (evt næringstransport av ferskvarer). Om nødvendig for
å sikre disse fremkommelighet i vårløsningen kan restriksjoner for annen trafikk
innføres i kortere perioder.
Tilgjengelighet for gods og næringstransport skal økes.
Drift og vedlikehold av fylkesvegnettet skal sikre at vegnettet er egnet til bruk for
trafikantene og at vegnettet opprettholder sin funksjon slik fremkommelighet sikres.
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•

Fremkommelighet for gående og syklende skal økes både gjennom infrastruktur og
samspill med andre transportløsninger.

I kommende utgave foreslås det å endre teksten til:

Fylkesvegnettet skal legge til rette for en effektiv og
forutsigbar mobilitet for alle trafikantgrupper.

Bakgrunnen for dette er å definere målformuleringen tydeligere, og skille mellom temamål
og delmål.
Spesifikke mål innenfor tema fremkommelighet, nå omtalt som delmål, foreslås å være
disse:

Tilbudet til myke trafikanter skal økes årlig, med sikte
på at alle spesielt viktige målpunkt skal få en
trafikksikker løsning/infrastruktur.
Andelen gående og syklende i byområder og på
skolevegene skal økes.
Vedlikeholdsdelen av drift- og vedlikeholdsbudsjettet
skal økes årlig fra 2022-nivå målt i reell kroneverdi.
Innen utgangen av 2024 skal det etableres et system
som tallfester forfallsnivået som grunnlag for en
målrettet innsats.
Samlet forfallsnivå skal reduseres innenfor
planperioden.
Fornyingsprogram skal disponeres slik at andelen av
midler til enhver tid følger fordeling av
transportarbeid på de enkelte funksjonsklassene.
Innen utgangen av perioden skal vedlikeholdet av
bærende konstruksjoner være preventivt og ikke kun
korrektivt.
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2.4 Klima og miljø
2.4.1 Innledning
Fylkeskommunen har en viktig rolle i klimaarbeidet ved å se helheten i areal- og
transportplanleggingen i Trøndelagsregionen. Trøndelag fylkeskommune har gjennom sin
rolle som vegeier, som ansvarlig for regional kollektivtransport, skoleeier, eier av store
bygg samt regional planmyndighet gode muligheter til å ta en tydeligere rolle innenfor dette
området. Gjeldende og framtidige planer og strategier på disse områdene må sees i
sammenheng.
Innen transportpolitikken er det et nasjonalt hovedmål for miljø at «transportpolitikken skal
bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport og bidra til å oppfylle nasjonale
mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet». Transport skal ikke gi alvorlig
skade på mennesker og miljø.. De nasjonale målene er basert på tålegrenseprinsippet som
igjen er basert på naturens tåleevne. Klimaendringer og tap av biologisk mangfold er blant
de største miljøutfordringene innen transportsektoren. Tiltak innen miljøområdet er knyttet
til klimagassutslipp, NOx-utslipp, lokal støy og luftforurensning, naturmiljø, kulturminner,
kulturmiljø, kulturlandskap, dyrket mark og utslipp av salt, olje eller andre kjemikalier.
I første delstrategi veg ble følgene hovedpunkter omtalt under kapittelet for klima og miljø:
o
o
o
o
o
o
o

Støy
Luftforurensing
Vannforskrift og naturmangfold
Jordvern
Vegsalting
Klimaendringer – flom og skred - beredskap
Trøndelag skal ha en framkommelig og forutsigbar infrastruktur.

Fremkommelighet i tilknytning til klimaendringer var den gangen et svært viktig tema og
strategiene hadde mye fokus på dette.

2.4.2 Kunnskapsgrunnlag klima og miljø
Mye har skjedd innen feltet klima og miljø siden forrige delstrategi veg ble vedtatt. Så vel
internasjonale som nasjonale mål er skjerpet og også på regionalt nivå er ambisjonene økt.
Samtidig har klimaendringer gitt nye utfordringer for vegområdet.
Klimaendringer er en av samfunnets største utfordringer. Det er hensiktsmessig å dele
dette temaet i to i arbeidet med en strategisk tilnærming; klimagassutslipp og
klimatilpasning. I tillegg er det behov for strategier for å ivareta naturmangfold. For de
andre fagområdene innenfor Ytre miljø, derimot, har vi et tydeligere lovverk som gjør at
fylkeskommunen som vegeier kan ivareta fagområdene gjennom å ivareta lovverket.
2.4.2.1 Reduksjon av klimagassutslipp
Det beste tiltaket for klimatilpasning er å redusere klimagassutslippene. Jo lavere
temperaturøkningen blir, desto mindre blir konsekvensene, og dermed også innsatsen som
må legges ned for å håndtere konsekvensene. Ifølge Miljødirektoratet var de direkte
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utslippene i Trøndelag på om lag 2,9 millioner t CO2-ekv i 2020 med en marginal nedgang
siden 2019. I et klimagassregnskap utarbeidet av Asplan Viak var utslippene fra Trøndelag
fylkeskommunes egen virksomhet på 206 800 t CO2-ekv i 2019, hvorav 82 543 t CO2-ekv,
eller ca. 40 %, var knyttet til tjenesteområdet «fylkesveier». Arbeidet som gjøres på klima
innenfor vegsektoren vil med andre ord være en viktig del av løsningen når utslippene fra
fylkeskommunen skal reduseres.
I Trøndelags strategi for klimaomstilling er målsetningen at Trøndelag skal kutte 55%
av sine klimagassutslipp innen 2030. Dette gjelder for Trøndelagssamfunnet som helhet og
krever derfor innsats fra alle aktører i Trøndelag, inkludert vegsektoren.
For tiden pågår et arbeid med blant annet disse temaene innen vegområdet i
fylkeskommunen:
o
o
o
o
o
o

Klima som et tildelingskriterium i asfaltkontrakter.
Test av bonusordning for reduserte klimagassutslipp i investeringskontrakter.
Felles ambisjon om utslippsfri anleggsvirksomhet i byvekstområdet innen 2025
Arbeid med å få oversikt over avdelingens klimagassutslipp.
Planlegging for optimal massebalanse i prosjektene
Deltakelse i flere nettverk for kunnskapsdeling og erfaringsdeling.

Men det er også identifisert områder med potensiale for videre utvikling:
o
o
o
o

I samarbeid med markedet og andre byggherrer utvikle kontrakter som stimulerer
til at bygging, drift og vedlikehold av veger får reduserte utslipp.
Vektlegge reduserte klimagassutslipp mer i planlegging og tidligfase av prosjekter.
Øke bevisstheten på sirkulærøkonomi og mulighetene det gir.
Øke kunnskapen om EUs taksonomi og konsekvensene denne vil ha for avdelingens
aktiviteter.

«Mer veg for pengene» oppfattes av noen som en motsetning til reduserte
klimagassutslipp. Og på kort sikt må en være forberedt på at prosjekt hvor det stilles krav
til reduserte utslipp vil kunne koste mer. For eksempel koster det 2-3 ganger så mye for en
elektrisk gravemaskin kontra en som går på diesel.
De siste årene har det blitt jobbet med å utvikle en metode for vegområdets klimaregnskap
og måling av utslipp. Dette finnes det ingen standard oppskrift på, og innebærer mye
nyutvikling. Slik beregningene foreligger nå bidrar disse kontraktene med utslipp i
størrelsesorden 10 000 - 20 000 t CO2-ekv hver, totalt 30 000 – 60 000 t CO2-ekv, hvert
år. Det blir viktig å utvikle dette videre slik at det enkelt kan foretas sammenligninger
mellom uliketiltak, at det blir mulig å måle utvikling og ikke minst at det hentes kunnskap
om hva som gir de største gevinstene.
Massetransport som del av et vegprosjekt innebærer både en kostnad og et
klimagassutslipp. Det er derfor gode grunner til å jobbe mot å optimalisere massebalansen,
både i enkelte prosjekt, men også mellom prosjekt. Dette betyr at framtidig planlegging
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med fordel kan se større områder i sammenheng og utarbeide geografisk avgrensede
«pakker» med større og mindre prosjekter hvor massebalansen kan optimaliseres mellom
prosjektene. Det finnes også gode eksempler på at ulike byggherrer kan se prosjekt i
sammenheng og hente masser fra for eksempel et vegprosjekt med masseoverskudd til
bygging av en idrettsplass med behov for tilførte masser. Dette gjelder ikke bare rene
masser av høy verdi, men også masser som i dag sees som avfall.
Med Klimakur 2030 som kunnskapsgrunnlag la regjeringen i 2021 fram sin klimaplan for
2021-2030. Her er økningen i CO2-avgiften sentral og vil ha konsekvenser for de av
avdelingens leverandører og underleverandører som har utslipp av CO2 knyttet til sin
virksomhet. I forbindelse med dette ble det også lagt fram en handlingsplan for fossilfrie
anleggsplasser innen transportsektoren, som i hovedsak retter seg mot de statlige
aktørene, men som også er relevant for regionale og lokale aktører.
2.4.2.2 Klimaendringer/klimatilpasning
Økte klimagassutslipp gjør at jordkloden blir varmere og ifølge del 1 av FNs klimapanels
sjette rapport1, som ble publisert i 2021, har temperaturen globalt sett allerede økt med
1,1 grad. Dette har konsekvenser for hele verden, også Trøndelags veginfrastruktur. Norsk
klimaservicesenter har laget klimaprofiler for alle landets fylker og oppsummer at Trøndelag
blant annet må forberede seg på:
-

økt intensitet og hyppighet av ekstrem nedbør
flere og større regnflommer
økt fare for snø-, jord-, flom og sørpeskred
økt fare for kvikkleireskred

På den ene siden berører dette vegsektoren gjennom at ekstreme værhendelser kan
medføre materielle skader på vegen, eller generelt problemer for framkommeligheten på
vegene. På den andre siden berører det vegsektoren ved at det må planlegges for at
vegnettet skal kunne håndtere ekstreme værhendelser med så små skader og utfordringer
med framkommeligheten som mulig. Flere teleløsninger hver vår og ekstremvær med store
mengder nedbør bryter ned vegkapitalen og gir store kostnader ut over det forfallet
vegnettet alt har. Dette kan utfordre mål om forutsigbar fremkommelighet til enhver tid.
Vannhåndtering er et viktig tema i denne sammenheng. I de aller fleste tilfeller er det åpne
vannstrenger som håndterer mest vann, og burde dermed være et overordnet mål for
arbeidet på veg. Skal vannet først legges i rør er det viktig å ta høyde for større
vannmengder i framtiden.
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Fv 6578 Lundamo. Foto: Trøndelag Fylkeskommune

2.4.2.3 Naturmangfold og arealbruk
Det er grunn til å spore en positiv utvikling av arbeidet innen feltet naturmangfold.
Bevissthet rundt tiltak og økt kunnskap er sentralt for å lykkes her. Spesifikke politiske
bestillinger har intensivert arbeid med for eksempel artsrike vegkanter. I tiden siden forrige
vegstrategi ble vedtatt har det blant annet vært jobbet med:
-

Gjennomførte tiltak for å avbøte fylkesvegenes negative påvirkning på vassdrag.
Bedre ivaretakelse av forskrift om fysiske inngrep i vannforekomst.
Økt kunnskap om etablering av artsrike vegkanter gjennom
blomsterstripeprosjektet (hovedutvalg veg sak 66/21).
Det er fokus på bevaring av jordbruksareal i planlegging av nye vegprosjekter.
Det har de siste årene blitt satt sterkere fokus på myrområder, og at inngrep i disse
skal unngås så langt det er mulig.

2021 markerte starten på FNs tiår for naturrestaurering. Hensikten med tiåret er å snu
trenden om at natur ødelegges til at ødelagt natur gjenopprettes der det er mulig. Dette
utfordrer alle aktører som begår, eller har begått, store naturinngrep til å se på
mulighetene for å restaurere gamle inngrep og jobbe på en slik måte at nye inngrep ikke
ødelegger mer natur. Noe av bakteppet for dette er den første rapporten fra FNs naturpanel
som fastslår at naturen er i trøbbel, og at den viktigste grunnen for dette er endringer i
arealbruk, eller mer konkret inngrep i naturen.
Som eier av fylkesvegnettet har vi mange inngrep i naturen, og gjennom videre utbygging
av fylkesvegnettet vil det komme nye behov for naturinngrep. Det tas mange hensyn til
dette i planlegging, utbygging og drift i dag
Naturmangfold i planter og vekster
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Langs de fleste veger er det en form for grønt sideareal, ofte i form av an gresskledd
vegskulder. Noen av disse har et større biologisk mangfold enn andre og betegnes som
«artsrike vegkanter». På den andre siden har vi også områder med fremmede arter. Dette
er planter som utkonkurrerer andre arter og i stor grad endrer den opprinnelige
sammensettingen av arter i området. Gjennom forskrift om fremmede organismer har
vegområdet et ansvar for å ikke spre disse artene når det gjennomføres tiltak. Det finnes
også en nasjonal strategi og regionale handlingsplaner for bekjempelse av fremmede arter.
I sak 53/20 fra hovedutvalg veg kom bestillingen «blomsterstripeprosjektet». Formålet med
prosjektet har vært å finne nye måter å så i berørte areal på som gir et større biologisk
mangfold enn de metodene som er vanlige i dag. Dette prosjektet må følges opp i flere år
for at det skal kunne trekkes noen konklusjoner. Det henvises til sak 66/21 til hovedutvalg
veg for mer informasjon om hva som er gjennomført og foreløpige resultat.
Naturmangfold i vassdrag
I vassdrag er det et biologisk mangfold vi må ta vare på, her er det vannforskriftens
paragraf 4 som er viktigst, som sier at det i utgangspunktet ikke er lov å forringe vassdrag.
Den vanligste måten veginfrastruktur forringer vassdrag på er ved å legge kulverter og rør
på en slik måte at de gjør det vanskelig for fisk å passere.
I 2022 starter en ny planperiode for «regional plan for vannforvaltning» og i
tiltaksprogrammet som vedtas sammen med dette beskrives det 150 vannforekomster som
i stor eller liten grad er forringet av dårlig utformede kulverter. Ikke alle disse kulvertene er
knyttet til fylkesveg. Der fylkesvegkulverter er skyld i en forringelse av vassdraget er
vegområdet i utgangspunktet pliktig å gjennomføre avbøtende tiltak. De siste to årene er
det gjennomført avbøtende tiltak på omkring 10 slike vannforekomster.
Naturmangfold og arealbruk
Det er ikke ukjent at det kan oppstå målkonflikter mellom å bygge og drifte veg, og å
ivareta naturmangfoldet. Et hvert nytt inngrep i naturen vil kunne gi en målkonflikt mellom
ivaretakelse av natur og økt framkommelighet og trafikksikkerhet. Naturen og
landbruksareal er under stadig økende press fra menneskelig påvirkning og utbygging.
Vegbygging har alltid vært et stort bidrag til arealbeslag og tap av naturressurser. Det er
derfor viktig at bevaring av naturressurser og areal har en høy prioritet i planlegging og
gjennomføring av vegprosjekter. Det må da være fokus på så vel beslag på dyrkamark som
oppsplitting av dyrkamark.
En gjennomgang av reguleringsplaner fra de siste årene viser at det har vært en stor
positiv utvikling i krav og forventninger i forhold til naturressurser og arealbruk. Før i tiden
var det hovedsakelig krav om tiltak i forhold til beslag på dyrka mark. Nå er det i tillegg økt
fokus på beslag på myrområder (både med tanke på klimagassutslipp, men også med tanke
på naturmangfold) og klimagassregnskap for arealbeslaget blir etterspurt.

2.4.2.4 Ytre miljø
I veg-sammenheng brukes gjerne begrepet ytre miljø (YM) som en samlebetegnelse for
flere fagområder som i ulik grad berøres av veginfrastruktur. Eksempler på fagområder som
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faller inn under den tradisjonelle YM-paraplyen er støy, vibrasjoner, luftforurensning,
forurensning av jord og vann, landskapsbilde/bybilde, nærmiljø og friluftsliv,
naturmangfold, kulturmiljø, materialvalg og avfall, naturressurser, klimagasser og.
For mange av fagområdene innenfor Ytre miljø har vi et forholdsvis tydeligere lovverk som
langt på veg er førende for hvordan fylkeskommunen som vegeier ivaretar fagområdene.
Støy
Støy er et stort miljøproblem som rammer mange mennesker i Norge. Støyforholdene der
folk bor og oppholder seg har stor betydning for livskvalitet, trivsel og helse. Ifølge
Folkehelseinstituttet kan eksponering for støy øke risikoen for søvnforstyrrelser, hjerte- og
karsykdom og i tillegg gi hodepine, nedsatt konsentrasjonsevne og tretthetsfølelse.
Vegtrafikkstøy er den største støykilden utendørs, og årsak til nesten 80 prosent av den
totale støyplagen hos befolkningen.
Kapittel 5 i forurensningsforskriften pålegger vegeier å kartlegge støysituasjonen langs
vegnettet hvert 5. år. I etterkant av støykartleggingen skal det utarbeides handlingsplaner
og gjennomføres eventuelle støyreduserende tiltak. Forrige kartlegging ble gjennomført i
2017 og fristen for ny støykartlegging, som opprinnelig var i juni 2022, er utsatt til juni
2023 som følge av koronasituasjonen og stor usikkerhet knyttet til trafikktall.
Gjennom arbeidet i Miljøpakken er det økonomiske midler til å gjennomføre støytiltak
utover kravene i forurensningsforskriften og støyretningslinjen. Dette gir muligheter til å
avhjelpe støyproblemene langs de mest støyutsatte fylkesvegene i Trondheim. Det er også
gjennomført en tilstandskartlegging av de eksisterende støyskjermene langs fylkesveger i
Trondheim kommune, med mål å planlegge og gjennomføre nødvendig vedlikehold og
fornying av de skjermene som har dårligst tilstand.
Luftkvalitet
Dårlig luftkvalitet er en betydelig kilde til helseproblemer, spesielt internasjonalt.
Luftforurensningen det her er snakk om er små partikler (PM10, PM2,5), gasser (NO2, SO2,
O3) og stoffer i lufta som mennesker, dyr og planter puster inn15. I Norge er de viktigste
kildene til dette vegtrafikk, gjennom eksos og oppvirvling av vegstøv, og vedfyring. Spesielt
er bruk av piggdekk en viktig kilde til luftforurensning om vinteren, derfor er det i
Trondheim, og en del andre store byområder i Norge innført piggdekkavgift.
Regelverket om luftkvalitet finnes i forurensningsforskriftens kapittel 7. Forskriften setter
blant annet grenser for hvor høye konsentrasjoner av ulike typer luftforurensning det er lov
å ha innenfor et geografisk område. Disse grensene er i 2021 strammet inn. Forskriften
legger også ansvaret for å redusere forurensningen, og bedre luftkvaliteten, på de aktørene
som bidrar til at luftkvalitet blir dårligere. Trøndelag fylkeskommune berøres av dette
gjennom som vegeier og ansvarlig for bidraget fra vegtrafikken. Tiltak som gjennomføres
mot dette er spyling og kosting av vegbanen. Erfaringer fra Trondheim kommune har vist at
tiltak i tidsrommet før det forventes dårlig luftkvalitet er vel så effektivt som tiltak når
luftkvaliteten begynner å bli dårlig. I 2020 og 2021 har det blitt arbeidet med en utredning
for å se om også Levanger kommune må utarbeide en tiltaksplan for å bedre luftkvaliteten i
Levanger sentrum.
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Kulturminner
Det ligger mange kulturminner langs fylkesvegnettet som avdelingen kommer i kontakt
med både ved planlegging og bygging av ny veg og drift og vedlikehold av veg. Dette kan
både være verneverdig bebyggelse inn mot veg, milesteiner, historiske (tørrmurte)
støttemurer, stabbesteiner og eldre kulturminner som ligger begravd. Hvilke hensyn som
må tas varierer på hvilke kulturminner det er snakk om og hva slags arbeid tiltakshaver
planlegger. Generelt vil hensynet til disse kulturminnene ivaretas når det gjennomføres
prosjekt og tiltak som går via en offentlig planprosess ved at vi enten oppdager
kulturminnene selv, eller får innspill fra høringsparter. Det er også noen kulturminner som
er direkte knyttet til veg og veginfrastruktur, såkalte vegminner, det mest aktuelle
eksemplet på dette er broer. I Vegkart er det registrert 57 vegminner knyttet til fylkesveg i
Trøndelag. Av disse er det 12 som er oppført med fylkeskommune som eier og 33 med
Statens vegvesen som eier.
Forurensing av jord og vann
Vegtrafikken legger igjen mye forurensning på og ved vegen. Den forurensningen som ikke
virvles opp i lufta og skaper dårlig luftkvalitet ender gjerne opp i sidearealene til vegen eller
føres til nærliggende vassdrag. Derfor er blant annet masser fra grøfterensk og snø som har
ligget i vegkanten ansett som forurensede masser og må håndteres deretter. Hvis
avrenningen ender i et vassdrag er det fare for at vassdragets kjemiske tilstand forringes.
Et viktig prosjekt i denne sammenhengen er SMELT (Snøbehandling utført Miljøvennlig med
Energinøytraliserende Lagring og Teknologi)23 som er et samarbeid mellom Oslo og
Trondheim kommuner og Trøndelag fylkeskommune om en førkommersiell anskaffelse av
bedre måter å håndtere forurenset snø på. Dette er nettopp igangsatt.

2.4.3 Mål for klima og miljø
I gjeldende utgave av delstrategi veg er temamålet for klima og miljø angitt slik:
•
•
•
•

Miljøhensynet skal ivaretas ved investering, drift og vedlikehold av infrastruktur.
Bidra til å oppfylle overordnede nasjonale klima- og miljømål.
Inngrep på dyrket jord og viktige naturområder må minimaliseres.
Søke å ivareta viktige økologiske systemer.

I tillegg var det under punktet klimaendringer angitt følgende mål:
•

Trøndelag skal ha en framkommelig og forutsigbar infrastruktur.
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Med basis i tidligere mål for dette området og de strategier som har virket side forrige
delstrategi veg samt ny kunnskap slik den framkommer i dette dokumentet så er det nå
foreslått følgende justerte mål for området:

Trøndelag fylkeskommune skal ivareta vegeierskapet, både
innenfor investering, drift og vedlikehold av
veginfrastrukturen på en måte som stadig bidrar bedre til
å:
o
o
o

Oppfylle overordnede nasjonale miljømål.
Minimalisere inngrep på dyrket jord og viktige
naturområder.
Ivareta viktige økologiske systemer.

Spesifikke mål innenfor temaet miljø og klima, nå omtalt som delmål, foreslås å være
disse:

o

o

o

o

Samlet klimagassutslipp innenfor tjenesteområde
"fylkesveg" skal kuttes med 55 % innen 2030.
Det skal innen 2023 være etablert et system som
registrerer klimagassutslipp som følge av
virksomheten.
Trøndelag fylkeskommune skal sammen med de
andre partene i Miljøpakken arbeide mot en felles
ambisjon om utslippsfri anleggsvirksomhet innen
2025.
Fylkeskommunen skal ha oversikt over veger der
framkommeligheten er kritisk utsatt på grunn av
klimaendringer og utvikle planer for hvordan
gjøre vegnettet mer robust mot klimaendringer.
Drift og vedlikehold og bygging av veg skal gjøres
på en måte som ivaretar hele økosystem og
minimaliserer inngrep på dyrkamark.
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3 VEGEIERROLLEN

3.1 Innledning

Trøndelag fylkeskommune er en stor vegeier, med myndighet og forvaltningsansvar for
fylkesveger som følger av vegloven.
Rollen som vegeier innebærer oppgaver innen forvaltning samt plikt og myndighet til å
ivareta og utvikle fylkesvegnettet gjennom planlegging, utbygging, drift og vedlikehold
(figur 3.1). Alt dette for å følge opp de overordnede mål som knytter seg til
tjenesteområdet.
Som vegmyndighet for fylkesveg har fylkeskommunen i tillegg ansvaret for oppfølging av
vegnormalene samt myndighet til fravik for en rekke områder.

Vegeier
myndighet og
forvaltningsansvar

Forvaltning

Utredning
og styring

Planlegging

Utbygging

Drift og
vedlikehold

Beredskap

Figur 3.1. Trøndelag fylkeskommunes hovedoppgaver som vegeier

3.2 Kunnskapsgrunnlag og gjeldende forutsetninger for
vegeierrollen
3.2.1 Fylkeskommunens rolle som vegeier
Fylkesvegnettet er fylkeskommunenes politiske og økonomiske ansvar. Fylkeskommunen er
også en viktig bidragsyter i andre samarbeidsfora, herunder når staten bygger veg og bane.
Fylkeskommunene må ivareta avgjørende innflytelse på prioriteringene av investeringstiltak
på riksvegnettet, innenfor de økonomiske rammene som er fastlagt av Stortinget.
Fylkeskommunen gir herunder innspill til Nasjonal Transportplan som omhandler alle
transportformer på skinner og veg, i lufta og til vanns.

3.2.1.1
FNs bærekraftsmål
FNs medlemsland har vedtatt 17 bærekraftsmål som angir en global innsats for en
bærekraftig utvikling med plan om utryddelse av fattigdom, bekjempelse av ulikheter og
stopp for klimaendringene frem mot 2030 (figur 3.2). Storting har bestemt at FNs 17
bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å håndtere vår tids utfordringer.
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Figur 3.2. FNs 17 bærekraftsmål

Effektiv og sikker mobilitet er viktig for oppfyllelse av en del av bærekraftsmålene, samtidig
som infrastruktur og transport tradisjonelt influerer negativt gjennom klimautslipp,
naturinngrep, ulykker, miljøulempe etc. Dette betinger at hele transportsektoren må endres
i en retning der det tilpasses kravene gitt gjennom bærekraftsmålene.
Flere av delmålene under FNs bærekraftsmål berører transportsektoren direkte og dermed
betraktet som spesielt koblet til Avdeling veg sine primæroppgaver og funksjoner, mens det
for andre bærekraftsmål skjer et mer indirekte bidrag til måloppnåelse.
FNs bærekraftsmål vil direkte eller indirekte finnes igjen gjennom sentrale elementer i den
retning for forvaltning av fylkesvegnettet som foreslås ved rullering av delstrategi veg.

3.2.1.2 Roller i styrings- og referansegrupper
I forbindelse med store infrastrukturprosjekter i regi av Fylkeskommunen blir det ofte
opprettet styrings- eller referansegrupper for å involvere eller forankre prosjektet lokalt.
Dette kan ofte utgjøre et godt verktøy for Fylkeskommune for å sikre gode
prosjektavklaringer, tilgang på lokalkunnskap, får gi informasjon ut, men da gitt at det
skjer i rett prosjektfase. Erfaringer har vist at forventningsavklaring og mandat for slike
grupper er viktig å ha på plass.
Det er her svært viktig å ivareta prinsippet om at styring og ansvar (inkl. økonomisk) må
henge sammen. Utgangspunktet er at prosjekter finansiert av fylkeskommunen som
utgangspunkt kun skal ha lokal involvering gjennom hørings-/referansegruppe
(kontaktgruppe) – og at fokuset da er informasjonsdeling gjerne begge veger. Slike
hørings-/referansegrupper kan ha både politisk og administrativ deltakelse alt etter
prosjektets livsfase og omfang. Ledelsen vil skje i regi av Fylkeskommunen.
For bompengeprosjekter som krever politisk tilslutning også fra berørte kommuner
etableres en styringsgruppe som fungerer frem til det foreligger et Stortingsvedtak for

Høringsdokument Delstrategi veg 2023-2032 - Kunnskapsdel og mål

42/66

prosjektet. Styringsgruppen etableres med en politisk leder fra alle berørte kommuner og
ledes av leder for Hovedutvalg veg i Fylkeskommunen. Ved videre prosjektgjennomføring
(detaljplanlegging og utbygging) erstattes styringsgruppen av en referansegruppe.

3.2.1.3 Forvaltning – myndighetsutøvelse
Forvaltningsansvar innenfor vegområdet gjelder i første omgang saker etter vegloven. I
forbindelse med avviklingen av sams vegadministrasjon ble oppgaveporteføljen knyttet til
vegloven overført til fylkeskommunene, mens oppgaver knyttet til vegtrafikkloven og
tilhørende forskrifter fortsatt ligger til Statens vegvesen.
Det legges til grunn at forvaltningsoppgaver knyttet fylkesvegnettet utføres gjennom
forutsigbar og effektiv saksbehandling. Oppgaveporteføljen på feltet er resurskrevende, og
digitalisering av grensesnittene mot publikum for å forbedre tjenestene og effektivisere
prosessene er en målsetting for kommende planperiode.

3.2.1.4 Byggherreansvaret
I forbindelse med oppløsning av SAMS vegadministrasjon, er byggherreansvaret endret.
Gjennom SAMS ble dette holdt av Statens vegvesen som hadde byggherrerollen på vegne
av Trøndelag fylkeskommune. Når Fylkeskommunen nå har sin egen vegadministrasjon,
ligger byggherreansvaret internt i fylkeskommunens egen organisasjon.
Foruten at fylkeskommunen som vegeier søker å optimalisere økonomiske aspekter ved
drift og vedlikeholds-oppgaver samt byggeprosjekter, vil byggherreansvaret også omfatte
kvalitetsaspekter som utøves gjennom arbeidsgiverrollen, hvor ansvaret for helse, miljø og
sikkerhet (HMS) stå sentralt.

3.2.1.5 Arbeidslivskriminalitet
Den politiske ledelsen angir hvilken anskaffelsespolitikk Trøndelag fylkeskommune til
enhver tid skal følge. Denne vil være førende for alle anskaffelser og dermed være viktig for
å regulere forhold som ikke er hjemlet i lov og forskrift.
Fylkeskommunen som byggherre er aktiv i å sikre arbeidstakernes rettigheter, herunder
sikre arbeidstakernes rettigheter knyttet lønns- og arbeidsvilkår i de kontraktene der det er
lovbestemt og i andre relevante tilfeller. Dette gjelder uavhengig av om entreprenøren er
tilknyttet tariffavtale eller ikke.
Fylkeskommunen har som stor offentlig arbeids- og oppdragsgiver en spesiell forpliktelse til
aktivt å motvirke arbeidslivskriminalitet.

3.2.1.6 Kompetansebygging i egen organisasjon
Innenfor fylkesveg jobbes det i fylkeskommunen med et bredt spekter av oppgaver. Det er
i hovedsak områder som drift, vedlikehold, investeringstiltak, fornying, forvaltning og
Miljøpakken. Fylkeskommunen besitter god kompetanse innenfor alle fagmiljøer på
vegområdet. Men selv om det er god kompetanse innenfor alle fagmiljøer bør det
vektlegges at det er en nær sammenheng mellom å besitte nødvendig kompetanse og rett
bemanning og så til å evne at levere gode, trygge og effektive vegtjenester.
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Skal fylkeskommunen evne å være effektiv byggherre, samtidig som være progressive i
forbindelse med det teknologiskiftet som pågår og forstå hvordan denne utviklingen kan
anvendes effektivt, må det sikres ressurser til både å holde kompetansen vedlike, samtidig
med påfyll av ny kunnskap.
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3.3 Balansert utvikling
Balansert utvikling omtales som en av hovedmålsetningene i mange av Trøndelag
fylkeskommunes strategier og handlingsplaner. Med dette menes en balansering innen
fordeling av arbeidskraft, bosetting, investeringer og annet både i distriktene og i byene.
Denne balansen skal skape en region som er bærekraftig, konkurransedyktig og en
attraktiv plass til å bo og arbeide i. Distriktene og byene skal befinne seg i en slags
symbiose hvor begge gir hva de er best i for å gjøre den andre bedre.
Bærekraftig utvikling og balansert utvikling står i tett sammenheng med hverandre.
Utvikling i Trøndelag følger FNs bærekraftsmål. Bærekraftig utvikling har sosial, miljø og
klima, økonomisk komponenter.
Ivaretakelse av FNs bærekraftsmål har da iboende seg balanser utvikling, hvilket legges til
grunn i formulering av mål i denne rullering av Delstrategi veg.

3.3.1 Funksjonsinndeling
For å ha et grunnlag for prioritering av midler i tråd med overordnede mål for balansert
utvikling, er det i gjeldende delstrategi veg gjort en funksjonsinndeling av vegnettet i fem
klasser fra A-E hvor fylkesveiene inndeles i kategoriene B-E, mens funksjonsklasse A er
forbeholdt riksveg (tabell 3.1).
Vegenes funksjon og betydning, uavhengig av hvor den er plassert geografisk, er
utgangspunkt for klassifiseringen. Dette sikrer at en hovedveg i distriktene med mindre
trafikk enn en hovedveg i en by, blir klassifisert likt og de samme vurderingene vil ligge til
grunn når det tas investerings- og forvaltningsbeslutninger.
Vurderingen knyttet til bruk av funksjonsklasse er, at dette er et godt og effektivt verktøy
både i forvaltnings- og prioriteringsøyemed og at funksjonsklasseinndelingen derfor
videreføres i kommende planperiode.
Innplassering av de enkelte vege i funksjonsklasse er imidlertid ikke absolutt statisk, men
kan justeres om det foreligger endrede forutsetninger.
Funksjonsinndelingen baseres på flere kriterier som til sammen synliggjør hvilken rolle
vegen spiller i sin del av fylket. Dette er faktorer som:
•
•
•
•
•
•
•
•

administrative grenser (kommune-, fylkes- og riksgrense)
administrative knutepunkt som kommunesenter, grendesenter og skoler
trafikkmengde (ÅDT)
andel store og lange kjøretøy
næringstrafikk – logistikk-knutepunkt
persontransport (arbeidspendling)
fritidstrafikk
beredskap (alternative kjøreruter)

Prioritering av investeringstiltak, valg av standard på veg og akseptert nivå på forfall
forankres i funksjonsklassene.
Funksjonsklassene benyttes også i konkrete forvaltningsprinsipper jf. holdningsklasser for
avkjørsler og byggegrenser knyttet til funksjonsklasse for veg. Disse forankrede prinsipper
bidra til forutsigbarhet i forbindelse med saksbehandling.
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Funksjonsklasse

Funksjon

Km fylkesveg
andel av total

Prosentvis
Trafikkarbeid*

1303 km
22%

53%

761 km
13%

18%

B

Regionale hovedveger med tilnærmet
riksvegfunksjon

C

Veger mellom kommunesenter og veger
som har regional funksjon (næringstrafikk
og/eller felles bo- og arbeidsmarked).

D

Forbindelse til større tettsted eller
kommunesenter, alternative veger for
veger med regional funksjon.

1421 km
24%

15%

E

Lokalveg som forbinder bygder/grender og
har lokal hovedfunksjon.

2465 km
41%

14%

Tabell 3.1. Funksjonsinndeling av fylkesvegene med angitt lengde og trafikkarbeid innenfor hver
funksjonsklasse (tall fra 2018). Klasse A omfatter riksveg
* Trafikkarbeidet er et mål på omfanget av trafikken, og betegner det arbeidet som blir utført av ett
eller flere kjøretøy under en transport fra et sted til et annet. Det omfatter både gods- og
persontransport. Trafikkarbeidet måles vanligvis i kjøretøykilometer

3.3.2 Vegområdets bidra til bostedsaktivitet
Undersøkelse fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)viser at flere parameter
liggende ut over det som er å betrakte nødvendigheter, står i direkte sammenheng med
vegnettet. Herunder tilgang til varer, betydning av kommunikasjon, avstander,
transportmuligheter og støy/forurensning.

3.3.3 Vegområdets bidra til næringsvirksomhet
Godsstrømanalysen som er utarbeidet for Trøndelag Fylkeskommune (Regional
godsstrømanalyse Trøndelag, Asplan Viak 2021), slår fast at det meste av transportarbeidet
som foregår i Trøndelag er internt i regionen (72 %). I tillegg viser analysen at utlandet er
den største mottakerregionen av varer transportert ut av Trøndelag.
Det er altså mye næringstransport internt i fylket, og denne næringstransporten går til og
fra alle delene av Trøndelag og bil dominerer iht. rapporten transporten internt i fylket.
Fylkesvegene er altså avgjørende for næringslivet i Trøndelag.
For transport ut av fylket er bilen fortsatt viktig, men her fordeler transportarbeidet seg
likevel i større grad på skip, bane og fly i tillegg til bil.
Avdeling veg sitt mest umiddelbare bidra til næringsvirksomhet er gjennom at bedriftene
opplever fremkommeligheten som forutsigbar ut fra sin beliggenhet. I tillegg til driften av
vegene, må det sikres at fylket knyttes sammen med gode transportkorridorer med
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minimum av flaskehalser. Transportkorridorer er veger/transportårer som sikrer rask og
trygg transport mellom regionene internt i Trøndelag og ut til nærliggende regioner. Her vil
alle sideveier sees på som mateårer til transportkorridoren.
Fjernelse av «flaskehalser» i transportsystemet er i sammenhengen avgjørende i og med
slike punkter gjøre vegen mindre attraktiv å bruke og oppleves som en hemsko for
næringslivet. Tilsvarende vil fjerning av slike flaskehalser gi en god effekt, og vil oppleves
som en umiddelbar forbedring for framkommeligheten.
Denne effekt kommer tydelig frem ifm. nye eller utbedrede veger som korter ned reisetid.
Slik sammenheng øker en arbeidsmarkedsregion betraktelig og bidratt samtidig til økt
bolyst. Disse effekter registreres ifm. med store oppgraderingsprosjekter og ikke minst
bompengeprosjektene Fosenvegene, FV 17/720 og Fv. 714 Laksevegen.

3.3.4 Forventet utvikling
I årene som kommer er det en uttalt målsetting at andelen varetransport på sjø og bane
skal økes. Det er imidlertid i liten grad slik at varene som skal transporteres med skip og
bane kan lastes opp direkte fra produsent. Hovedgodsstrømmene mates fortrinnsvis med
gods transportert på bil, og her har fylkesvegene en viktig rolle for å knytte jernbanen og
skip sammen i et helhetlig transportsystem.
Godsstrømanalysen legger til grunn en vekst fram mot 2030 og 2050. Dagens vegnett er
ikke bygd for å tåle dette. forfallet på fylkesvegene (både i Trøndelag og på landsbasis)
øker suksessivt og i verste fall kan dette medføre en uønsket svekkelse av næringslivets
forutsetninger i Trøndelag.
Det er i kommende planperiode forventet oppstart av 2 større bompengeprosjektet på
fylkesveger (fv. 30 Støren-Røros og Lakseveg nord). Disse må forventes å få stor regional
betydning i og med disse to strekningene er identifisert som viktige godsveglenker.
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3.4 Økonomiske rammebetingelser
Fylkeskommunen må fortløpende styre mot en bærekraftig økonomi både for drift og
investeringer med tilhørende låneopptak. Behovet fra brukerne til drift-, vedlikeholds- og
investeringsnivå på fylkesvegnettet er imidlertid i en form for målkonflikt til en bærekraftig
økonomi i fylkeskommunen. Eskalerende forfall gir på sikt vedlikeholdskostnader som øker
uforholdsmessig mye. Dette vil dermed være ulønnsomt og ikke bærekraftig.
Økte økonomiske rammer for fylkesvegene når det gjelder drift og vedlikehold, må komme i
form av økte statlige overføringer av frie midler eller endring i prioritering internt i
fylkeskommunen. Når det gjelder de økonomiske rammene for investering, må det tas
hensyn til fylkeskommunens samlede låneopptak og gjeldende politikk om dette.
Låneopptak belaster fylkeskommunens driftsøkonomi og med det de frie inntektene.

3.4.1 Handlingsprogram og årlige budsjettprosesser
Delstrategi veg danne grunnlaget for prioriteringer ved utarbeidelse av 4-årige
Handlingsprogram for fylkesveger med årlig rullering. Handlingsprogrammet har til formål å
operasjonalisere de overordnede økonomiske rammer som gis via fylkets Økonomiplan.

3.4.2 Fylkeskommunale inntekter
Fylkeskommunens økonomiske midler til drift, vedlikehold og investering i fylkesvegene
består i prinsippet av følgende bidrag:
-

Frie inntekter (skatteinntekter + rammetilskudd fra staten).
o Saker med særskilt tildeling
Statlig tilskuddsordninger
Lånopptak
Brukerfinansiering
Kommunal (og privat) medfinansiering

Av ovennevnte finansieringskilder kan kun frie inntekter finansiere drift- og
vedlikeholdskostnader, mens låneopptak og bompenger jf. regelverket kun kan benyttes til
finansiering av investeringer.
Det er ut fra kostnadsnøkkel for fylkeskommuner og tilhørende indeks for beregnet
utgiftsbehov fra «grønt hefte» (Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner,
beregningsteknisk dokumentasjon) mulig å gjøre en beregning av hva som i
inntektssystemet er knyttet til fylkesveg. Kostnadsnøkkelen er utarbeidet av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet for å beregne utgiftsbehovet innenfor de enkelte områder
som ivaretas av fylkeskommunene. Kostnadsnøkkelen utarbeides metodisk både ut fra
normative og statistiske modeller. Etter forvaltningsreformen med opphør av sams er den
normativ kostnadsmodell for drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i inntektssystemet
endret fra MOTIV-tall til en ny modell for beregning av kriteriet vedlikeholdsbehov
fylkesveg.
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I tillegg til ovennevnte gis det i Fylkeskommunene inntektssystem Særskilt tildeling som
per i dag blant annet omfatter Opprusting og fornying av fylkesvegnettet, Kompensasjon
forskrift om tunnelsikkerhet og Ras- og skredsikring fylkesveg.

3.4.2.1 Statlige tilskudd
Staten etablerer av og til ulike tilskuddsordninger innenfor ulike målområder for å påvirke
utvikling i fylkeskommunene. Tilskuddene kan enten innrettes med eller uten krav til
egenandel fra fylkeskommunen. Tilskuddsordningene gir fylkeskommunen en ekstra
mulighet til å realisere mål eller prosjekter som er ønsket, men som kanskje ellers ikke vil
blitt prioritert.
Eksempler på tilskuddsordninger som Trøndelag Fylkeskommune har benyttet seg av er
•
•
•
•

Tiltak for økt satsing på sykkel
Tilskudd til utbedring av kryss og flaskehalser for modulvogntog
Tilskudd for tilrettelegging av tømmerkaier og flaskehalser for tømmertransport
Tilskudd til utbedring av viktige fylkesveger for sjømatværing/kystnæring

Tidligere har også tilskudd til Ras- og skredsikring fylkesveg inngått i statlige
tilskuddsordninger, men dette inngår nå i fylkeskommunens inntektssystem gjennom saker
med særskilt tildeling.
Trøndelag fylkeskommune kan også påvirke staten til å utvikle tilskudd, ved å melde om
behov for tilskudd som ikke fins eller til pilotprosjekt og forsøksordninger som kan ha
overføringsverdi utover fylkesgrensene.
Regjeringen utreder en belønningsordning for fylkesveger som en del av Nasjonal
transportplan 2022-2033. Trøndelag fylkeskommune imøteser en ordning hvor staten bidrar
sammen med fylkeskommune for å ruste opp fylkesvegnettet.
Statens vegvesen har samtidig varslet at de har i oppdrag, men involvering av
fylkeskommunene, å igangsette et større arbeid for å etablere en aktuell oversikt over
forfalsnivået på fylkesvegnettet, som kan ligge til grunn for tildeling gjennom
tilskuddsordning.

3.4.2.2 Brukerfinansiering
Brukerfinansiering eller bompenger fra etablerte bompengeprosjekter har i gjeldende
planperiode levert en høy andel av midler til Investeringsprogrammet. Utbyggingen på de
bompengefinansierte prosjektstrekninger har gitt et avgjørende løft i standard og linjeføring
og er av stor betydning for utviklingen i berørte regioner. Imidlertid binder
bompengeprosjektene også opp vesentlige andeler av de rene fylkeskommunale
investeringsmidlene med en fylkeskommunal andel av investeringskostnad som har variert
mellom 20 – 50 %. eller i snitt ca. 38%. Fylkeskommunen har netto bidratt med mer enn 2
mrd. kr til fire etablerte bompengeprosjekter som alle nå er under sluttføring.
Fylkeskommunen har derfor, gjennom forpliktet egenandel i de etablerte
bompengeprosjektene, i gjeldende planperiode hatt bundet opp en stor del av
fylkeskommunens investeringsmidler.
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Med utgangspunkt i fylkeskommunen sin økonomiske situasjon samt finansieringsbehov
som knytter seg til håndtering av forfalssituasjonen på fylkesvegnettet, er det i gjeldende
Delstrategi veg fastlagt, at den fylkeskommunale netto andel av investeringskostnadene må
utgjøre om lag 20 % egenandel i finansieringen av bompengeprosjekter.
Brukerfinansiering vil med dette også fremadrettet utgjøre et viktig element i å sikre
fremtidsrettet utbygging av viktigste fylkesveger.
Vegprising er et satellittbasert system som på sikt kan erstatte tradisjonelle bomstasjoner.
Vegprising er et system som i motsetning til tradisjonell bompengebetaling gir økt mulighet
for differensiering og styring av betaling og dermed implisitt av trafikken. Samtidig kan
brukerbetalingen knyttet bruk av infrastrukturen bli oppfattet som mer rettferdig ved bruk
av vegprising. Det gjenstår imidlertid både tekniske og juridiske avklaringer her og temaet
har betydelig politisk interesse også nasjonalt.

3.4.2.3 Kommunal og privat medfinansiering
For å få størst mulig nytte av fylkeskommunens midler er det viktig å utnytte synergier og
ekstern betalingsvilje til medfinansiering av tiltak på fylkeskommunal veg.
Et generelt element ved medfinansiering av prosjekter er at det øker kost-nytte effekten for
fylkeskommunens investering og da implisitt kan betraktes som et prioriteringskriterium.
Det kan bidra til at fylkeskommunen får løst flere oppgaver og at flere prosjekter som følge
av dette rykker frem i køen og kan håndteres. Medfinansieringsprosjekter kan utløse viktige
gevinster for så vel fylket, kommuner og involverte private aktører og dermed tilføre
regionen viktige merverdier.
For prosjekter som omhandler kommunal sentrumsutvikling eller til hvilke det knytter seg
et rekkefølgekrav er gjeldende retningslinjer at det for disse som minimum må inngå
medfinansiering, om ikke fullfinansiering fra dem som initierer behovet for utbygging.
3.4.2.4 Forskuttering
Forskuttering bidrar ikke til at fylkeskommunens tilgjengelige vegmidler øker, og i
motsetning til medfinansiering utløser derfor ikke forskuttering økt kost-nytte effekt for
fylkeskommunen. Det anbefales derfor ikke at forskuttering benyttes som
prioriteringskriterium, eller at det åpnes for å inngå avtaler om forskuttering av
fylkeskommunale vegprosjekter i Trøndelag. Avtaler om forskuttering vil medføre en
inngripen i kommende års handlingsrom. Standpunktet om at Trøndelag fylkeskommune
ikke inngår avtale om forskuttering av fylkeskommunale vegprosjekter anbefales videreført.

3.4.2.5 Gebyrpålegg av forvaltningstjenester
Trøndelag fylkeskommune har betydelig ressursinnsats innenfor forvaltningstjenester til
eksterne. Det legges med gjeldende revidering av Delstrategi veg opp til målet om at
effektiv forvaltning skal sikres gjennom at søknader knyttet til vegloven er fullt ut
digitalisert innen 2024. Dette kan forbedre tjenestene og effektivisere forvaltning fremover.
Det bør samtidig vurderes å innføre gebyr for noen av forvaltnings tjenestene for å
finansiere digitalisering innenfor området.

Høringsdokument Delstrategi veg 2023-2032 - Kunnskapsdel og mål

50/66

3.5 Gjennomføringsmodell
Vegeierrollen betyr blant annet at fylkeskommunen som vegeier skal velge «riktig
prosjekt». Dette betyr å prioritere mellom prosjekter, men ikke minst så betyr det å
definere omfanget av valgte prosjekter. Derfor bør fylkeskommunen bidra til utvikling av,
og gjøre bruk av effektive verktøyer for samfunnsøkonomiske analyser som del av
grunnlaget ved prioritering av prosjekter samt portefølje prioritering.

3.5.1 Organisering og prinsipper for investeringsbeslutninger
Trøndelag fylkeskommunes har som offentlig aktør plikt til å sikre at tilgjengelige midler
anvendes på best mulig måte for samfunnet. Dette gjøres gjennom å sørge for forankring i
helhetlige samferdsels- planer for fylket, balansert mellom ulike interessers behov,
gjennomføre objektive utredninger i prosjektets tidligfase, sikre rette konseptvalg,
kontinuerlig fokus på livsløpskostnad og kost/nytte samt effektiv gjennomføring.
Retningslinjer for prosjekteierstyring skal sørge for at fylkeskommunen fremstår som en
tydelig og fremtidsrettet veg- og prosjekteier, der formålet er å skape” mest mulig veg for
pengene” og øke forutsigbarheten ved fylkesveginvesteringene. Heri ligger også at
kontinuerlig optimalisering av prosjektinnhold frem til utbygging slik prosjektene løser
tenkte utfordringer innenfor gitte mål om bærekraft.

Figur 3.3. Beslutningsmodell for investeringsprosjekter
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Figur 3.4. Beskrivelser av prosesser i beslutningsmodellen

Som hovedprinsipp for investeringsbeslutning for vegprosjekter anbefales at dette gjøres i
flere trinn (figur 3.3 og 3.4). Dette via et skille mellom planlegging og utbygging ved å ha
et eget planleggings- program og et eget Investeringsprogram/byggeprogram med vedtatt
prosjekter (figur 3.5).
Planleggingsprogrammet setter opp med de prosjekter som er vedtatt planlagt i perioden
mens Investeringsprogrammet settes opp med de prosjekter som er vedtatt for realisering.
I tillegg til prosjekter og fornyingsprogram vil Investeringsprogrammet vise avsetning av
planmidler og ramme for uspesifisert poster. Investeringsprogrammet vil da synliggjøre og
angi ramme for hele investeringsporteføljen inkl. planmidler og uspesifiserte poster.
Som utgangspunkt bør planleggingsfasen for hvert enkelt prosjekt gjennomføres frem til et
planleggingsnivå som gir grunnlag for et kostnadsoverslag med en nøyaktighet på +/- 10%
(regulerings- plan/konkurransegrunnlag). Dette er i utgangspunktet kravet for at et
prosjekt kan betegnes som klar for byggebeslutning i Investeringsprogrammet.
En god måte å sikre kontinuitet og fremdrift i gjennomføringen er økt bruk av
gjennomgående prosjektledelse.
Porteføljestyring som redskap for å sikre gjennomføringsevne omhandles i avsnitt 3.5.2.

Figur 3.5. Forenklet oversikt over faser i den politiske beslutningsprosess for investeringsprosjekter
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For kompliserte og potensielt store prosjekter med eksisterende planleggingsgrunnlag
anbefales utredning av disse ved forprosjekt for å avklare konseptalternativer og
kostnadsbildet før det eventuelt blir sendt til planlegging.

3.5.2 Porteføljestyring
Porteføljestyring innenfor spesifikke prosjektområder skal gjennom fleksibilitet og
optimalisering sikre at Trøndelag fylkeskommunen oppnår sine strategiske mål for
utbygging innenfor en gitt planperioden.
Definisjon og premisser
En prosjektportefølje kan defineres som en gruppe prosjekter som ved koordinert ledelse
gir fordeler som ikke hadde vært mulig om prosjektene ble styrt kun individuelt.
Porteføljestyringen griper ikke inn i styringen av det enkelte prosjekt. Porteføljen er normalt
begrenset av årlige investeringsrammer (budsjett) og/eller total ramme for porteføljen i
planperioden.
Porteføljestyringen skjer kontinuerlig og er å betrakte som en vedvarende styringsaktivitet.
Sentralt for denne tilnærmingen og en effektiv utnyttelse av porteføljeprinsippet er at det
til enhver tid inngår flere prosjektforslag i porteføljen enn det er kapasitet og/eller
økonomisk ramme til å gjennomføre for den gitte planperiode.
En portefølje kan dermed bestå av en samling enkeltprosjekter (eller programmer) som er
besluttet gjennomført, men «konkurrerer» om gjennomføring innen den samlede ramme for
porteføljen.
Porteføljestyring dreier seg dermed i hovedsak om to problemstillinger:
- Utvelgelse av prosjekter (Hovedutvalg for veg)
- Tildeling av ressurser innen den økonomiske ramme (Økonomiplan og Handlingsprogram)
Sammensetning av en prosjektportefølje forutsettes justert gjennom årlig behandling av
Handlingsprogram fylkesveg. Justeringer utover dette må skje gjennom enkeltsaker.
De økonomiske rammene for porteføljen gis gjennom Økonomiplan og operasjonaliseres
via Handlingsprogram fylkesveg.
Fleksibilitet og handlingsrom
Fleksibilitet og handlingsrom skal sikre at den positive effekten av porteføljestyring ivaretas
og at strukturelle forhold ikke reduserer eller forsinker nytten i form av å påføre
prosjektene merkostnader.
I utøvingen av porteføljestyring er det derfor nødvendig å opparbeide et handlingsrom som
kan ivaretas gjennom nedenstående tre mulige styringsgrep:
- Innfasing av nye prosjekter
- Realisering av kuttliste
- Budsjettmessig fleksibilitet ift. periodisering over planperioden
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Innfasing av nye prosjekter
Handlingsrommet for optimalisering av prosjektgjennomføring innen de økonomiske
rammene skapes ved å utrede og planlegge et tilstrekkelig antall prosjekter slik det kan
ivaretas optimal anleggsaktivitet innen den tilgjengelige økonomiske ramme. Det er viktig
at porteføljen av prosjekter til enhver tid omfatter planlegging av et tilstrekkelig antall
prosjekter slik det økonomiske handlingsrom knyttet porteføljen utnyttes optimalt.
En porterfølge som inkluderer større prosjektvolumen enn det en faktisk er midler til å
gjennomføre innen gitt planperiode kan naturligvis medfører at noen planlagte prosjekter
må utsettes til en etterfølgende planperiode.
Kostnaden ved å ligge i forkant med å planlegge prosjekter og dermed inkludere prosjekter
som ikke nødvendigvis kan finansieres innenfor gjeldende planperiode, men nå avvente
gjennomføring, må veies opp mot alternativet, som er ikke å ha fornuftige prosjekter å
sette i gang dersom den budsjettmessige situasjonen skulle tillate det. Dette enten
gjennom økt bevilgning til området, eller ved at prosjekter i porteføljen gjennomføres med
mindreforbruk. De kan også være prosjekter som møter forsinkelser på grunn av
reguleringsplaner, grunnforhold eller annet som gjøre at det er mer effektivt å gjennomføre
et annet tiltak først. På denne måten kan det sikres et tilstrekkelig antall «gryteklare»
prosjekter i en portefølje, også selv om det av ulike årsaker må tas ut eller midlertidig
stoppe et prosjekt.

Kuttliste
Kuttlisten for prosjektene i porteføljen må på vanlig vis inneholde alle identifiserte
forenklinger og reduksjoner som er mulig i enkeltprosjektene. Dette er viktig for å bidra til
at tilgjengelig midler løser flest mulig at de prioriterte tiltakene. En slik oppdatert liste med
verdi av kostnadsbesparelse samt senest tidspunkt for iverksettelse er et viktig verktøy
innenfor en portefølje som ellers.

Bevilgningsmessig fleksibilitet
Ut fra et behov om fleksibilitet og krav til effektivitet i gjennomføring innen porteføljen, er
det en fordel om det etableres mulighet for å justere periodisering av midler til porteføljen
mellom årene i planperioden. Dette vil imidlertid kreve særskilt budsjettvedtak.

3.5.3 Håndtere av etterslepet
Det er som kjent et betydelig vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet. Per dags dato er det
beste estimatet for det samlede etterslep på fylkesvegnettet i Trøndelag på rundt 5,0
milliarder kroner. Herav anslås standardetterslepet å utgjøre ca. 20 %, mens resterende er
rent vedlikeholdsetterslep. Dette er en helt sentral utfordring som det i gjeldende
Delstrategi veg er skissert scenarioer å løses dette, et av vegområdets største utfordringer.
Fylkeskommunens gjeldsnivå og hensynet til en bærekraftig økonomi har ført til at denne
strategien ikke kan etterleves og med den konsekvens at den samlede utfordringen knyttet
til vedlikeholdsetterslepet for tiden må forventes å være økende. Budsjettrammene for
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vedlikehold er i dag på knapt 25 % av det beregnede behovet for å opprettholde
vegkapitalen i fylket (MOTIV-beregningene). Nivået for det driftsmessige vedlikeholdet som
skjer gjennom driftskontraktene er i dag den største utfordringen innenfor det operative
vedlikeholdsarbeidet på fylkesvegnettet. Etter hvert som vedlikeholdsetterslepet utvikler
seg, øker kostnadene til drift og vedlikehold og midlene rekker dermed kortere. Utviklingen
på dette området har en åpenlyst negativ konsekvens for sentrale mål for fylkesvegnettet
som trafikksikkerhet og fremkommelighet. Også miljø og klimamål påvirkes negativt av
situasjonen. Generelt kan det sies at mobilitetsløsninger er avhengig av et tilstrekkelig
drifts- og vedlikeholdsnivå på fylkesvegnettet for å opprettholde komfort og kapasitet.
Målet for området må ut fra gjeldende økonomiske forutsetninger være å sikre bevilgninger
til vedlikehold og fornying slik vedlikeholdsetterslepet ikke forverres ytterligere. Dette med
sikte på en utvikling der innsatsen i større grad går fra korrektivt til preventivt vedlikehold.
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3.6 Forholdet til andre vegeiere og etater
Fylkeskommunen er som en av de største vegeierne i landet både en viktig aktør regionalt
og som et bindeledd mellom riksvegnettet og det kommunale vegnettet. Samhandling
mellom de offentlige vegeierne er viktig for å utvikle et helhetlig transportnett for alle
trafikantgrupper.

3.6.1 Staten
3.6.1.1 Byutvikling og avtaler med staten
Byvekstavtalene er avtaler som skal legge til rette for at veksten i persontransport i byene
ikke skal føre til vekst i personbiltrafikken. Målet for byområdene er at klimagassutslipp,
kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i
persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. Dette betegnes som
nullvekstmålet.
Byvekstavtalene er gjensidig forpliktende avtaler mellom staten, fylkeskommuner og
kommuner og et av statens viktigste verktøy for å nå nullvekstmålet. Løsningene som
velges skal bidra til å sikre bedre fremkommelighet samlet sett, og dette spesielt ved å
legge til rette for attraktive alternativer til privatbil.
Avtalene skal også bidra til en mer effektiv arealbruk og mer attraktive bysentre, og være
en arena som fremmer ny teknologi og innovasjon. Byvekstavtalene er således et viktig
verktøy for bedre samordning av areal- og transportpolitikken.
Måloppnåelse forutsetter en sterk satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, og en
arealpolitikk som bygger opp under investeringene. Byutredningene er et faglig grunnlag i
forhandlingene om byvekstavtaler, der partene blir enige om en langsiktig portefølje av
tiltak.

3.6.1.2 Miljøpakken – Byvekstavtalen for Trondheimsområdet
Byvekstavtalen for Trondheimsområdet (2019-2029) omfatter kommunene Trondheim,
Melhus, Malvik og Stjørdal og Trøndelag fylkeskommune. Avtalen erstatter bymiljøavtalen
2016-2023, som var geografisk avgrenset til Trondheim kommune. Det er også inngått en
tilleggsavtale for perioden 2020-2029 for å ivareta elementene i bompengeavtalen fra
2019.
Trafikkutfordringene befolkningsveksten gir i byer kan ikke løses med mer biltrafikk. Det vil
skape miljøproblemer og det vil ikke være plass på vegene. I Nasjonal transportplan 2022–
2033 viderefører regjeringen målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal
tas med kollektivtransport, sykkel og gange («nullvekstmålet for persontransport med bil»).
Det er viktig å se sammenhengen mellom hvor det bygges boliger, legges til rette for
arbeidsplasser og hvor transporten havner. Nasjonalt er det ønsket en miljøvennlig
byutvikling.
Ansvaret for transportpolitiske virkemidler i by er således delt mellom staten,
fylkeskommunene og kommunene. Fylkeskommunene og kommunene har i dag ansvaret
for lokal kollektivtransport (unntatt jernbane), investeringer i fylkesvegnett og kommunalt
vegnett, arealbruk, køprising og parkeringspolitikk. Statens innsats består av utvikling av
infrastruktur for jernbane, investeringer i riksveger og midler innenfor programområdene,
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samt midler gjennom Belønningsordningen og tilskudd til store kollektivprosjekter. Denne
delingen av ansvar stiller store krav til koordinering for å oppnå helhetlige transportpolitiske
løsninger. Virkemidlene har størst effekt om de inngår og realiseres innenfor en samlet
tiltakspakke.
For å påvirke til dette har statens gjort avtaler med noen kommuner og fylkeskommuner
blant annet gjennom Miljøpakken for Trondheimsområdet.
Fylkeskommunen deltar aktivt i Miljøpakke-samarbeidet. Gjennom eierskapet til
fylkesveiene i området har fylkeskommunen en sentral rolle i å bidra i utviklingen av
framtidsrettet infrastruktur i Trondheimsområdet. Miljøpakken styres mot nullvekstmålet for
personbiltrafikk samt 10 lokale mål om klima og miljø. Miljøpakkens investeringsrammer og
prosjektportefølje er betydelige. Miljøpakkens årsbudsjett er på om lag 1,5 milliarder
kroner. En vesentlig del av fremtidige investeringer knytter seg til fylkesveg. Som vegeier
yter fylkeskommunen en vesentlig innsats i samarbeidet for å ivareta våre interesser med
tanke på prioritering av prosjekt og løsningsvalg.
En avgjørende utfordring i Miljøpakke-samarbeidet er at fylkeskommunen ikke i tilstrekkelig
grad får gjennomslag for viktige investerings- og fornyingstiltak som det er behov for på
fylkesveinettet.
I og med utgangspunktet for fylkeskommunen sitt årlige bidrag til Miljøpakken var den
samlede sum av investeringsmidler som fylkeskommunen tidligere brukte til
investeringstiltak på fylkesveg innenfor Trondheim kommune, samt tillegg av beløp
tilsvarende andelene til de tre nye kommunene av fornyingsprogram, legger
fylkeskommunen til grunn, at innenfor Miljøpakken sitt opprinnelige område (Trondheim
kommune) inngår alle fylkeskommunale investeringsmidler i bidraget til Miljøpakken. Mens
det for kommunene Malvik, Stjørdal og Melhus Handlingsprogram fylkesveg 2022-25 21
legges til grunn at det fortsatt kan skje fylkeskommunale investeringer i tillegg til det som
knytter seg til Miljøpakken.
Disse forhold vil ha fylkeskommunen sin fokus inn i nye byvekstforhandlinger som er under
oppstart.

3.6.1.3
Avtaler for byene på Innherred og andre byer
Byvekstavtalene og Belønningsordningen med statlig delfinansiering av kollektivprosjekter
er avgrenset til de største byområdene. I flere mindre byområder som det ikke per dags
dato er aktuelle for byvekstavtaler eller tilsvarende statlig tilskuddsordning, ventes det en
befolkningsvekst som kan gi transport- og miljøutfordringer. En samordnet og helhetlig
satsing på effektiv og miljøvennlig bytransport og arealbruk er derfor viktig også i disse
byområdene. I noen mindre eller mellomstore byområder i Trøndelag kan lokale forhold
som bystruktur, befolkningsgrunnlag og transportvekst tilsi at man bør planlegge
bypakkene ut fra et nullvekstmål for persontransport med bil.

3.6.2 Nye veier
Nye veier har en stor portefølje av riksveg i Trøndelag, og det er fortløpende prosjekter
som er under planlegging og bygging. Trøndelag fylkeskommune er berørt av dette i stor
grad og må derfor som vegeier følge opp vegeierinteressene på ulike måter.
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I forbindelse med anlegg av ny E6, vil tilstøtende lokalvegnett berøres. Samarbeidet er
regulert gjennom et avtaleverk med en hovedavtale, delavtaler for hver E6-strekning og
tiltaksavtaler for tekniske løsninger av tiltak på fylkesvegene.
Omklassifisering av E6-strekninger som ikke lenger skal være en del av riksvegnettet på
grunn av bygging av nye parseller, blir omklassifisert til fylkesveg.

3.6.3 Andre fylkeskommuner
Som følge av oppløsningen av SAMS er det et behov for å samarbeide med andre
fylkeskommuner for å samordne fylkeskommunale interesser overfor staten. F.eks. er
samferdselssjefskollegiet en arena på ledernivå hvor levere innenfor samferdselssektoren
møtes omkring felles utfordringer og muligheter.
En konsekvens av regionreformen er flere og små fagmiljøer. For å bøte på dette må
Trøndelag fylkeskommune bidra i etablerte faglige nettverk samt medvirke ved etablering
av nye samarbeidsfora. Det være seg samarbeid innenfor div. faglige nettverk, utvikling av
felles tjenester og verktøy etc.
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3.7 Mål for vegeierrollen
I gjeldende utgave av delstrategi veg er temamålet for Vegeierrollen angitt slik:
Trøndelag fylkeskommune skal være en tydelig og fremtidsrettet vegeier som gjennom
effektiv bruk av kunnskap, innovasjon, teknologi og innkjøpsmakt sikrer effektiv forvaltning
og prosjektgjennomføring med formål om å få «mest mulig veg for pengene» og å etablere
fremtidsrettede og effektive løsninger.
Med følgende delmål:
•
Utløse tilgjengelige midler fra andre aktører til prioriterte oppgaver for
fylkeskommunen
•
Skape forutsigbarhet for fylkeskommunens satsning på prosjekter i tråd med
etablert og overordnet strategi og langsiktige økonomiske planer
•
Trøndelag fylkeskommune har innenfor Trondheimregionen målsetting om
gjennom Miljøpakkesamarbeidet å utvikle en fremtidsrettet infrastruktur som
bygger opp om Miljøpakken sine mål, herunder at det sikres god fremkommelig
for kollektivtrafikken. Dette for å sikre Trondheim som en attraktiv
regionhovedstad for så vel bosetting som etablering av næringsvirksomhet
•
Fylkeskommunens infrastruktur i byene i Trøndelag skal kunne rigges for det
grønne skiftet, med ambisjon om nullvekst for personbiltrafikken
I tillegg var det under punktet Balansert utvikling angitt følgende temamål med delmål i
punktliste:
Veginfrastrukturen skal bidra til:
Å gjøre det attraktivt å bo i alle deler av fylket.
Å legge til rette for næringsvirksomhet i alle deler av fylket
Med følgende delmål:
•
For å oppnå balansert utvikling og målrettet bruk av investeringsmidler utvikles
funksjonsinndeling som et verktøy
Med basis i tidligere mål for dette området og de strategier som har virket side forrige
delstrategi veg samt ny kunnskap slik den framkommer i dette dokumentet så er det nå
foreslått følgende justerte mål for området:

Trøndelag fylkeskommune skal være en tydelig og fremtidsrettet
veieier.

Spesifikke mål innenfor temaet vegeierrollen, nå omtalt som delmål, foreslås å være disse:

Høringsdokument Delstrategi veg 2023-2032 - Kunnskapsdel og mål

59/66

o

o

o
o

o

Utvikling av fylkesvegnettet skal skje i tråd med
fordeling av transportarbeid på de enkelte
funksjonsklassene.
Forutsigbar og effektiv forvaltning skal sikres
gjennom at søknader knyttet til vegloven er fullt
ut digitalisert innen 2024.
Aktivt utløse ekstern medfinansiering til
infrastrukturprosjekter.
For å håndtere skjevfordeling mellom drift og
vedlikehold må rammebetingelsene innenfor
driftsområdet utvikles.
Innenfor TRFK’s bidrag til Miljøpakken må det
sikres at både Miljøpakkens mål og
fylkeskommunens behov for nødvendig
oppgradering på fylkesvegnettet i Trondheim
ivaretas:
− Utbygging av prioritert hovedsykkelnett
med 20 km av høy standard.
− Det skal ikke være ulykkespunkt på FVnettet innen Miljøpakken sitt område i
2033.
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4 MÅL OG STRATEGIER OPPSUMMERT
Formålet med dette kunnskapsgrunnlaget er at det sammen med innspill i høringsfasen skal
lede frem til nye strategier for vegområdet. Fram til denne kommer høsten 2022 gjelder
strategiene slik de fremkommer i gjeldende Delstrategi veg 2019-2023
Forslag til nytt hovedmål:

Fylkesvegnettet skal ivaretas og utvikles i tråd med FN's
bærekraftsmål, samt legge til rette for et trafikksikkert, effektivt
og robust transportsystem.

Nedenfor følger en opplisting av alle målene slik de fremkommer i kapitlene ovenfor:
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4.1 Mål for trafikksikkerhet
Temamål:

Nullvisjonen legges til grunn for alt arbeid med fylkesvegnettet,
med mål om en årlig reduksjon i antallet drepte og hardt skadde
i tråd med ambisjonen om maksimalt 34 drepte og hardt skadde i
fylket i 2030.

Delmål:

Antall ulykker som involverer myke trafikanter skal
reduseres i perioden
Møteulykker og utforkjøringsulykker skal reduseres
Det skal gjennomføres gang- og sykkelveginspeksjoner på
eksisterende sykkelnett i fylket, slik at hele vegnettet er
kartlagt i løpet av planperioden (NTTS 78)
Alle veger med minst 7,5 meter vegbredde skal ha
forsterket midtmerking i løpet av første halvdel av
planperioden. (NTTS 112)
Registrerte ulykkespunkt og -strekninger skal elimineres
innen 2027.
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4.2 Mål for fremkommelighet:
Temamål:

Fylkesvegnettet skal legge til rette for en effektiv og forutsigbar
mobilitet for alle trafikantgrupper.

Delmål:

Tilbudet til myke trafikanter skal økes årlig, med sikte på at
alle spesielt viktige målpunkt skal få en trafikksikker
løsning/infrastruktur.
Andelen gående og syklende i byområder skal økes.
Vedlikeholdsdelen av drift- og vedlikeholdsbudsjettet skal
økes årlig fra 2022-nivå målt i reell kroneverdi.
Innen utgangen av 2024 skal det etableres et system som
tallfester forfallsnivået som grunnlag for en målrettet
innsats.
Samlet forfallsnivå skal reduseres innenfor planperioden.
Fornyingsprogram skal disponeres slik at andelen av midler
til enhver tid følger fordeling av transportarbeid på de
enkelte funksjonsklassene.
Innen utgangen av perioden skal vedlikeholdet av bærende
konstruksjoner være preventivt og ikke kun korrektivt.
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4.3 Mål for klima og miljø
Temamål:

Trøndelag fylkeskommune skal ivareta vegeierskapet, både
innenfor investering, drift og vedlikehold av veginfrastrukturen
på en måte som stadig bidrar bedre til å:
o
o
o

Oppfylle overordnede nasjonale miljømål.
Minimalisere inngrep på dyrket jord og viktige
naturområder.
Ivareta viktige økologiske systemer.

Delmål:

Samlet klimagassutslipp innenfor tjenesteområde
"fylkesveg" skal kuttes med 55 % innen 2030. Det skal
innen 2023 være etablert et system som registrerer
klimagassutslipp som følge av virksomheten.
Trøndelag fylkeskommune skal sammen med de andre
partene i Miljøpakken arbeide mot en felles ambisjon om
utslippsfri anleggsvirksomhet innen 2025.
Fylkeskommunen skal ha oversikt over veger der
framkommeligheten er kritisk utsatt på grunn av
klimaendringer og utvikle planer for hvordan gjøre
vegnettet mer robust mot klimaendringer.
Drift og vedlikehold og bygging av veg skal gjøres på en
måte som ivaretar hele økosystem og minimaliserer inngrep
på dyrkamark.
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4.4 Mål for vegeierrollen
Temamål:

Trøndelag fylkeskommune skal være en tydelig og fremtidsrettet
veieier.

Delmål:

o

o

o
o

o

Utvikling av fylkesvegnettet skal skje i tråd med
fordeling av transportarbeid på de enkelte
funksjonsklassene.
Forutsigbar og effektiv forvaltning skal sikres gjennom
at søknader knyttet til vegloven er fullt ut digitalisert
innen 2024.
Aktivt utløse ekstern medfinansiering til
infrastrukturprosjekter.
For å håndtere skjevfordeling mellom drift og
vedlikehold må rammebetingelsene innenfor
driftsområdet utvikles.
Innenfor TRFK’s bidrag til Miljøpakken må det sikres at
både Miljøpakkens mål og fylkeskommunens behov for
nødvendig oppgradering på fylkesvegnettet i Trondheim
ivaretas:
− Utbygging av prioritert hovedsykkelnett med 20
km av høy standard.
− Det skal ikke være ulykkespunkt på FV-nettet
innen Miljøpakken sitt område i 2033.
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Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632

Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Åshild Ødegård

ÅSØD/2022/821-2/X03

Behandles av
Formannskapet

Utvalgssaksnr
22/62

Møtedato
07.06.2022

Bidrag til årets TV-aksjon - Leger Uten Grenser

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Lenke med informasjon til årets TV-aksjon: TV-aksjon 2022
Saksopplysninger
TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grenser sitt arbeid for å gi livreddende helsehjelp og
medisiner til mennesker som trenger det mest, og går av stabelen 23. oktober.
Årets TV-aksjon skal bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i
Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone.
Det skal gis vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling.
Leger Uten Grenser er en medisinsk nødhjelpsorganisasjon med flere enn 60 000 ansatte og hadde i
2021 prosjekter i over 80 land.
Vurdering
Oppdal kommune har i flere år samarbeidet med lokale banker og komitéer i
organiseringen/gjennomføringen av TV-aksjonen.
Kommunen har vært i kontakt med Oppdal frivilligsentral som har sagt seg villig til å overta
organiseringen.
Saldo på formannskapets konto "Tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelser", er i dag
kr. 83 000,-.

Kommunedirektørens tilråding
Oppdal kommune støtter årets TV-aksjon med kr. 10 000,-. Beløpet dekkes av formannskapets konto
"Tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelser", konto 232.14717.100.

Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Jan Kåre Husa

JAHU/2022/745-2/U01

Behandles av
Formannskapet

Utvalgssaksnr
22/63

Møtedato
07.06.2022

Oppdal Synsenter AS - søknad om støtte til etablering av optisk forretning
Vedlegg
1 Søknad om etableringsstøtte1
2 vedtekter for Næringsfondet i Oppdal

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Oppdal Synsenter AS søker 21.04.2022 kr. 80 000,- i støtte til etablering av ny optisk forretning.
Eventuell støtte er tiltenkt investering av optisk spesialutstyr som laser for tørre øyne-behandling.
Miljøfaglig vurdering
Etablering av etterspurt tjeneste i Oppdal vil medføre at brukere slipper transport til annet
behandlingssted.
Landbruksfaglig vurdering
Ikke relevant
Folkehelsevurdering
Tørre øyne gir plager pga. mye data/skjermarbeid, både på jobb og privat. Synet er svært viktig for
oss, og behandling av synsplager vil gi bedre livskvalitet.
Vurdering
Det gjøres i søknaden rede for at etableringen krever investering i nytt utstyr med en kostnad på ca. kr
400 000,-. Dette er en stor ekstrakostnad som kommer i tillegg til investeringene som må gjøres for å
tilby tradisjonelle optikertjenester.

Kommunedirektøren mener det er positivt at Oppdals befolkning får tilbud om denne type
behandling i sitt lokalområde. Spørsmålet blir om tiltaket skal tilgodesees med økonomisk støtte fra
Oppdal kommune ved f.eks. bruk av Næringsfondet. Næringsfondet skal etter vedtatt formålsparagraf
anvendes til næringsutvikling via finansiering av tiltak som fremmer næringslivet og trygger
arbeidsplasser og bosettingen i Oppdal kommune. Innenfor denne rammen kan fondet også benyttes
til kommunale utviklingstiltak.

Det bør også vurderes om kommunen skal gi økonomisk støtte til en kommersiell virksomhet som vil
drive i direkte konkurranse med en eksisterende, optisk forretning i Oppdal, selv om vedtektene for
Næringsfondet åpner for å støtte kjøp av utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av bedrifter knyttet
til nye arbeidsplasser.

Hovedformålet med Næringsfondet er å stimulere til etablering av ny næringsvirksomhet samt
videreutvikling av eksisterende bedrifter knyttet til nye arbeidsplasser. I dette konkrete tilfellet er
det etter det kommunedirektøren forstår, ingen nye arbeidsplasser, men arbeidsplasser som
flyttes fra konkurrerende optisk forretning.
Ingen har krav på støtte fra næringsfondet. Kommunedirektøren vil tilrå at søknaden ikke
imøtekommes.

Kommunedirektørens tilråding
Søknad fra Oppdal Synsenter AS om økonomisk støtte til etablering av optisk forretning imøtekommes
ikke.

Oppdal Synsenter AS
Inge Krokanns veg 3
7340 Oppdal
Oppdal Kommune
Inge Krokanns veg 2
7340 Oppdal

21.april 2022

SØKNAD OM STØTTE TIL SPESIALUTSTYR – OPPDAL SYNSENTER
Viser til samtale i februar om mulighet for støtte til nyetablering av optisk forretning, og vil herved
levere vår søknad. Eventuell etableringsstøtte vil gå til investering av optisk spesialutstyr som laser for
tørre øyne-behandling.
Vi som står bak denne nyetableringen, er:
•
•

Optiker med mer enn 20 års erfaring fra bransjen, de fleste av disse årene lokalt på Oppdal,
men også fra Trondheim og Oslo.
Butikkleder med mange års erfaring fra butikkdrift både på Oppdal og andre steder. De siste to
årene med erfaring fra salg i optisk forretning.

Vi er i ferd med å starte en optisk bedrift på Oppdal med 100% lokalt eierskap. At vi har lokal
forankring er viktig for oss å signalisere til våre framtidige kunder, og vi har derfor valgt å bruke
navnet Oppdal Synsenter.
Vår intensjon er å kunne yte best mulig service på optiske tjenester til innbyggerne i Oppdal og
omegn. Dette innebærer salg av optiske tjenester, gode brilleprodukter (herunder også sol- og
filterbriller, vernebriller og skytterbriller). Vi har også tilpasning og salg av kontaktlinser, spesiallinser
og tilbehør.
I tillegg til dette, ønsker vi å kunne tilby spesialtjenester som i dag ikke tilgjengelig på Oppdal. Et
første steg er tilbud om behandling av tørre øyne. Tørre øyne er en stor utfordring som gir plager for
mange i dag pga. mye data/skjermarbeid, både på jobb og privat. Med økende alder er det også vanlig
å få tørre slimhinner, så dette er også et behandlingsbehov hos eldre mennesker. Behandlingen krever
investering i en laser med en kostnad på ca kr 400.000. Dette er en stor ekstrakostnad som kommer i
tillegg til investeringene vi må gjøre for å tilby tradisjonelle optikertjenester. Vi mener det er viktig at
Oppdals befolkning får tilbud om denne type behandling i sitt lokalområde og håper at kommunen kan
være behjelpelig med kr 80.000 i støtte til etableringen av dette tilbudet.
Vi er nå i startgropa som for oss en ny tidsregning. Vi kommer til å tilby optiske tjenester som er
tilgjengelig på Oppdal og vi ønsker å tilby tjenester som ikke er tilgjengelig på Oppdal i dag. Uansett,
så mener vi at vår etablering kommer til å bedre tilbudet til Oppdals befolkning.
Hvis dere ønsker ytterligere informasjon om oss og hva vi ønsker å få til, setter vi pris på om dere tar
kontakt. Håper med dette på positiv behandling av søknaden og ser fram til at vi kan ønske
velkommen til Oppdal Synsenter!

Mvh
Oppdal Synsenter AS,
v/Sissel Merete Lingjerde og Linn Hegge

Vedtekter for Næringsfondet i Oppdal
§1 Kapital og avkastning
Næringsfondskapitalen pr. 31.12.2018 er
Kr. 4.484.000,a) Næringsfondskapitalen er innbetalt av konsesjonærene i medhold av
konsesjonsvilkårene for reguleringen av:
- Fundin, opprettet ved Kongelig resolusjon av 26. august 1966.
- Driva, opprettet ved Kongelig Resolusjon av 31. oktober 1969. 17. november
1972 og 26. april 1974.
Fondskapitalen kan bare benyttes til lån, herunder ansvarlig lån, og/eller avsettes til
garantifond.
b) Avkastningen er:
- Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av konsesjonærene i medhold av
konsesjonsvilkårene for reguleringen av Fundin og Driva.
- Renter og annen avkastning av fondskapitalen.
Avkastningen kan benyttes til tilskudd og betingede lån.
§2 Formål
Næringsfondet skal anvendes til næringsutvikling via finansiering av tiltak som fremmer
næringslivet og trygger arbeidsplasser og bosetningen i Oppdal kommunen. Innenfor denne
rammen kan fondet også benyttes til kommunale utviklingstiltak.
Hovedformålet med fondet er å stimulere til etablering av ny næringsvirksomhet samt
videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prioritering av tiltak bør i størst mulig utstrekning
skje i samsvar med kommunens gjeldende strategiske næringsplan.
§3 Bruken av fondsmidlene
Prosjekter som bør støttes, er følgende:
-

Kommunalt tiltaksarbeid; f.eks. næringsplanlegging, etablererprosjekter,
samarbeidsprosjekter og samarbeidstiltak av varig karakter, utredninger og analyser.

-

Grunnlagsinvesteringer; f.eks. tilrettelegging av næringsarealer, opprustning av
kommunesentra, infrastruktur for reiseliv, fellesbygg for etablerere og
næringsdrivende, og tilrettelegging for bredbånd.

-

Bedriftsutvikling; f.eks. kompetanseheving, produktutvikling, markedsføring,
undersøkelser og planlegging, fortrinnsvis som samarbeidstiltak mellom bedrifter eller
bransjer.

-

Investeringer i bedrifter; f.eks. kjøp av utstyr/maskiner og bygninger ved oppstart og
utvidelse av bedrifter knyttet til nye arbeidsplasser.

Samarbeidsprosjekter mellom enkeltbedrifter, grupper av bedrifter og mellom ulike næringer
skal tillegges særlig betydning. Dette gjelder spesielt dersom samarbeidet medfører
miljøgevinster.
Ingen har krav på støtte fra næringsfondet. Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld,
garanti for lån, eller til løpende drift av bedrifter eller kommunale driftstiltak. Midlene bør ikke
nyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dette gjelder ikke utviklingsselskaper, utleiebygg og
I

lignende som kommunen etablerer selv eller i samarbeid med private interessenter. Ved
aksjetegning skal saken fremmes for fondsstyret.
§4 Krav til søknad/utbetalingsvilkår
Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:
1. Personalia: Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, utdanning og
yrkeserfaring.
2. Prosjektbeskrivelse: Hva det søkes støtte til, beskrivelse av forretningsidé, marked,
kunder, konkurranse, søknadsbeløp og begrunnelse for søknad.
3. Investeringsbudsjett: Hva det skal investeres i og hvor mye som skal investeres (alle
summer eksklusiv Mva.).
4. Finansieringsplan: Oversikt over egenkapital, banklån og eventuelle andre
finansieringskilder. Egeninnsats føres som utgift og finansiering med en timesats på
kr. 400,-.
5. Driftsbudsjett: For oppstartsåret og to år fremover.
6. Regnskap og skatteattest (for eksisterende bedrifter).
§5 Støtteformer
Støtte fra næringsfondet kan gis i form av lån og/eller tilskudd.
Lån fra næringsfondet kan være ansvarlige eller betingende lån. Det kan gis avdragsfri
og/eller rentefri periode om likviditetsforholdene i startperioden gjør dette nødvendig. Normalt
gis det ikke mer enn 3 års rente- og avdragsfrihet.
Lånet kan maksimalt avdras over 10 år, medregnet eventuelle rente- og/eller avdragsfrie
tidsrom. Virksomheten skal være fullverdiforsikret i låneperioden. Lånet forrentes etter den
rentesats som til enhver tid fastsettes av fondsstyret. For tiden er rentesatsen tilsvarende
kommunens innlånsrente med et påslag på 0,5%. Fondsstyret vurderer rentesatsen i første
møte i hvert kalenderår.
Tilskudd samt betingede lån kan gis fra den årlige avkastningen fra fondet. Det kan stilles
garanti for kommunale tiltak i den grad slike er gyldige garantiformål iht. Kommunelovens
§51, jfr. departementets forskrifter om kommunale garantistillelser.
§6 Støttevilkår
Støtten bør gis iht. den strategiske næringsplanen. Støtten (tilskudd og eventuelt
subsidieelement i lån med nedsatt rente) skal være begrenset til en maksimumsgrense på kr.
400.000,- (50.000 ECU) til ett og samme formål i en og samme bedrift i en treårsperiode.
Bedrifter som mottar støtte plikter å opplyse om at støtte er mottatt fra næringsfondet ved
søknad om eventuell ytterligere støtte fra offentlige midler innen utløpet av treårsperioden.
Det vises til EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, reglene om bagatellmessig støtte (de
minimas). Kraftfond skal forvaltes i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverket for
offentlig støtte.
Dersom det foreligger statlige finansierings- og/eller støtteordninger som kan nyttes til
tiltaket, er det en forutsetning at disse er fullt utnyttet før søknad sendes det kommunale
fondet. Tiltak som er fullført og/eller fullfinansiert på søknadstidspunktet skal ikke motta
støtte fra næringsfondet. Støttemottaker kan ikke motta ny støtte/lån fra næringsfondet før
tidligere tiltak er avsluttet.
Alle tilsagn fra fondet står ved lag i inntil 12 måneder fra tilsagnsdato. Etter begrunnet
søknad kan tilsagnet forlenges, dog ikke ut over 1 år. Dersom søkeren ikke gir
tilbakemelding innen fristens utløp, kan tilsagnet bli slettet uten nærmere forvarsel.
II

Støttemottaker forplikter seg å rapportere om effekten av støtten fra næringsfondet dersom
Oppdal kommune etterspør slik informasjon.
§7 Forvaltning
Kommunestyret gir formannskapet avgjørelsesmyndighet til å behandle saker ved
disponering av årlig avkastning av fondet.
Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto. Renter og avdrag tilbakeføres til fondet.
Vedtak om avslag på søknad om støtte kan påklages, jfr. forvaltningslovens §28.
Klageberettiget er den som er part i saken eller annen med rettslig klageinteresse.
Avgjørelser fattet av formannskapet kan klages til kommunestyret.
§8 Godkjenning av vedtekter
Vedtektene kan endres etter vedtak i kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av
Fylkesmannen.

Vedtekter for bruk av kommunalt næringsfond er vedtatt av Oppdal kommunestyre 26.09.2019 i sak
105/2019.

III

Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Richard Sandnes

RISA/2022/202-2/241

Behandles av
Formannskapet

Utvalgssaksnr
22/64

Møtedato
07.06.2022

Tildeling fra Marit Stølens legat
Vedlegg
1 Søknad om støtte til bokprosjekt 15.5.2022
2 LadyDala

Saksopplysninger
Lotteri- og stiftelsestilsynet har 29.11.2021 godkjent følgende vedtektsendringer:
«Marit Stølens legat avvikles over ett år ved at midlene deles ut til større prosjekter innen landbruk og
formidling av landbrukshistorie eller husflidssektoren. Vedtektenes punkt 6 og punkt 7 endres slik:
6. Det gis anledning til å benytte grunnkapitalen til utdeling. Midlene skal være plassert på
rentebærende bankkonto til høyest mulig rente.
7. Det deles ut midler fra grunnkapital og renteavkastning med fratrekk for offentlige gebyrer for
legatet.»
Søknaden fra Hege Mellem og John Vammervold ble mottatt 19.mai 2022 som er innen søknadsfristen
1.september 2022. Det søkes om økonomisk støtte til å ut utgi en bok om deres virksomhet,
menneskene og historien bak gården de driver. Arbeidstittelen for boka er: Fra Marit J. Stølen (1886 –
1972) til Lady Dala Pizzeria
De oppgir i søknaden, samt i avklarende samtale med kommunedirektøren, at søknadsbeløpet er
kr.126.676.
Vurdering
Søknaden fra Hege Mellem og John Vammervold ligger innenfor støtteområdet til Marit Stølens legat.
Søkers prosjekt ligger innenfor et prioritert satsingsområde for Oppdal kommune. Det innstilles på å
imøtekomme søknaden i med kr.95.000.
Saldo for Marit Stølens legat før eventuell utdeling er kr.104 048. Etter en tildeling vil ny saldo være
kr.9.048. Det bør settes av kr. 8.000 til avvikling av legatet.
Kommunedirektørens tilråding

Formannskapet som fondsstyre innvilger Hege Mellem og John Vammervold kr. 95.000 i støtte
fra Marit Stølens legat til å gjennomføre bokprosjektet Fra Marit J. Stølen (1886 – 1972) til Lady
Dala Pizzeria

Søknad om støtte til bokprosjekt
Støljære 15.5.2022

Vi er i ferd med å skrive en bok om vår virksomhet, menneskene og historien bak gården vi
driver på. Arbeidstittelen for boka er: Fra Marit J. Stølen (1886 – 1972) til Lady Dala
Pizzeria

Bakgrunn
Marit drev gården Støljære frem til 1957 sammen med sin søster Marie på konservativt og
tradisjonelt vis, og ville ikke være nevneverdig med på utviklingen. I sin dagbok har Marit
nedtegnet i detalj sine erindringer om det hverdagslige, så vel som samfunnet for øvrig. En
stor del av opplevelsen våre gjester får servert, er nettopp disse historiene fra Marits tid. Nå
ønsker vi å skrive ned hele historien om Marit, gården, og hva som fikk oss til å begynne med
pizzarestaurant på Stølgjerdet. Disse historiene er fra rimelig nær fortid, og samtidig hadde de
dagsrutiner, opplevelser og arbeidsoppgaver som er temmelig fjern for folk flest i dag. Marit
var svært frittalende, hadde sterke meninger og dette er gjennomgående også i notatene i
kladdeboka. Hun var svært kunnskapshungrig, leste bøker som har stor spennvidde og var
godt opplyst for sin tid. Vi har også oppskrifter fra da hun gikk på husmorskole. Marit skrev
testamente hvor hun opprettet et legat som også har nokså artige og spesielle krav. Vi synes
det er viktig at dette stoffet blir mangfoldiggjort og bevart for ettertiden.
Vi bor på gården Støljære som de to søstrene drev. Vi vedlikeholder gården slik at den
fremstår mest mulig autentisk og på mest mulig gammeldags vis. Vi har restaurert eldhuset og
har bygd vedfyrt steinovn. Det er ikke akkurat tradisjonelt, men det har vært en fasinasjon.
Gjennom våre reiser i Italia og våre bekjente i La Morra i Piemonte har vi fått lære om pizza
og matkultur generelt og vil sette de forskjellige kulturene i perspektiv. I eldhuset på gården t
utviklet det seg en liten bedrift utfra det som var en hobby. Vår bedrift, «Lady Dala» stod i
sterk kontrast til Marit sin tanke om ideell drift. Vi har utviklet egne smaker ut fra lokal
råvaretilgang i tillegg til de klassiske italienske smakene. Og desserten er fra hennes oppskrift
da hun gikk på kogekurs i 1912. Gjestene fikk formidlet deler av hennes tanker og
beretninger om svunne tider når de kom til oss.

Prosjektbeskrivelse
Bakgrunnen for prosjektet er at vi sitter på en stor mengde historiske samlinger fra Marit, som
hun selv ville ønsket ble formidlet til nye generasjoner. Dette er et tidkrevende arbeid som vi
håper dere kan være med å støtte opp om. Vi ønsker å bruke lokal kompetanse i den videre
prosessen og har valgt Kry Kommunikasjon v/ Kristin Riise og Martin Innerdal Dalen til
utforming og fotografering.

Boka skal inneholde:













Historie fra gården
Marit sine erindringer
Gamle bilder
Testamente og legat
Oppskrifter fra 1912 med bilder av rettene
Matkultur i gamle dager.
Matkultur i våre dager.
La Morra, Italia, vår inspirasjon.
Nye bilder
Kontraster
Lady Dala
Våre refleksjoner rundt egenskaper vi har til å tilpasse oss tiden vi lever i.

Utover vår egen arbeidskraft kommer følgende utgifter:
PRIS TRYKK: Bok m/stivbind Opplag: 750 stk Format: 21x23 cm. (Furkuntboka) Omfang: 150 sider For
og baksats Pakket i esker, fritt levert til en adresse i Oppdal Kr 48 926,- PRIS GRAFISK ARBEID:
Forarbeid/maler: 2 dager Kr 11 250,- Produksjon, 250,- pr side. (inkludert korrektur) Kr 37 500,Tilsammen grafisk arbeid og trykk: (eks mva og frakt) Kr. 97 676,Fotograf (anslag) kr. 20.000,Markedsføring (anslag) kr. 4.000,Releasearrangement (anslag) kr. 5.000,-

I tillegg kommer utgifter knyttet til research, som for eksempel oppsøkende intervju i Italia,
Oppdal og Trondheim.
Vi søker herved om økonomisk støtte til bokprosjektet.
Med vennlig hilsen
Hege Mellem og
John Vammervold

Oppdal | 04.03.2019 | Side 1

Hege Mellem og John Vammervold

TILBUD - produksjon og trykk av bok
PROSJEKTBESKRIVELSE
Lady Dalas historie skal samles og bindes mellom to permer. John og Hege står for all innholdsproduksjon. Kry gir tilbud på
malarbeid av innholdet, grafisk oppsett, og ferdigggjøring til trykkeriet.
FORARBEID
- Kry må sette seg inn i bokas omfang, innhold, struktur og målgruppe.
- Malarbeid: Kry vil få overlevert all tekst og bilder til ett kapittel. Maler for resten av boka utvikles.
Her bestemmes valg av fonter, farger, billedbruk. Maler for all tittel/kapittelinndeling blir bestemt. Ett kapittel produseres.
- Produksjon: Når all malarbeid er godkjendt, kan selve produksjonen av boka settes i gang.
- Ferdiggjøring: Kry er ferdig med prosjektet når ferdig godkjent printfil sendes til valgt trykkeri.
PRISGRUNNLAG
Tilbudet er basert på ferdig korrekturlest tekstfiler, og foto levert til KRY.
Det er regnet inn bearbeidelse av foto, og 2 korrekturrunder.
Kry leverer ferdige print-filer til trykkeri, og passer på boka kommer tilbake til ønsket dato.
Alle priser er eks. mva og frakt.
PRIS TRYKK:
Bok m/stivbind
Opplag: 750 stk
Format: 21x23 cm. (Furkuntboka)
Omfang: 150 sider
For og baksats
Pakket i esker, fritt levert til en adresse i Oppdal					

Kr 48 926,-

PRIS GRAFISK ARBEID:
Forarbeid/maler: 2 dager						
Produksjon, 250,- pr side. (inkludert korrektur)				
Tilsammen grafisk arbeid og trykk: (eks mva og frakt)				

Kr 11 250,Kr 37 500,-			
Kr. 97 676,-

HVA INNGÅR/INNGÅR IKKE I PRISTILBUD
• To korrekturrunder inngår i tilbud, etter det reknes timer. (750,- pr time)
• Oppstartsmøte og presentasjonsmøte er inkludert i pristilbudet.
• Alle priser er eks. mva og frakt.
BETALINGSBETINGELSER
Kry forbeholder seg å kunne fakturere oppdraget etter malarbeidet, og ved bokas godjenning.
Ser fram til et samarbeid!
Med vennlig hilsen
Kristin Riise
Grafisk designer
KRY visuell kommunikasjon | O. Skasliens veg 1 | 7340 Oppdal | Org.nr. 986 623 914
krykommunikasjon.no | Facebook.com/krykommunikasjon | kristin@krykommunikasjon.no | M: 938 34 693

Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Richard Sandnes

RISA/2022/202-3/241

Behandles av
Formannskapet

Utvalgssaksnr
22/65

Møtedato
07.06.2022

Tildeling fra Ole og Elisabeth Mellems legat
Vedlegg
1 Søknad om støtte til bokprosjekt 15.5.2022
2 LadyDala

Saksopplysninger
Lotteri- og stiftelsestilsynet har 20.12.2021 godkjent følgende vedtektsendringer:
«Ole og Elisabeth Mellems legat avvikles over tre år ved at midlene deles ut til større prosjekter innen
landbruk og formidling av landbrukshistorie eller husflidssektoren. Vedtektenes punkt 6 og punkt 7
endres slik:
6. Det gis anledning til å benytte grunnkapitalen til utdeling. Midlene skal være plassert på
rentebærende bankkonto til høyest mulig rente.
7. Det deles ut midler fra grunnkapital og renteavkastning med fratrekk for offentlige gebyrer for
legatet.»
Søknaden fra Hege Mellem og John Vammervold ble mottatt 19.mai 2022 som er innen søknadsfristen
1.september 2022. Det søkes om økonomisk støtte til å ut utgi en bok om deres virksomhet,
menneskene og historien bak gården de driver. Arbeidstittelen for boka er: Fra Marit J. Stølen (1886 –
1972) til Lady Dala Pizzeria
De oppgir i søknaden, samt i avklarende samtale med kommunedirektøren, at søknadsbeløpet er
kr.126.676
Vurdering
Søknaden fra Hege Mellem og John Vammervold ligger innenfor støtteområdet til Ole og Elisabeth
Mellems legat. Søkers prosjekt ligger innenfor et prioritert satsingsområde for Oppdal kommune.
Kommunedirektøren har i annen sak foreslått å innvilge kr. 95.000 fra Marit Stølens legat til å
imøtekomme denne søknaden. Kommunedirektøren vil foreslå at det innvilges ytterligere midler fra Ole
og Elisabeth Mellems legat med kr. 31.600.
Saldo for Ole og Elisabeth Mellems legat før eventuell utdeling er kr.262.358. Etter en tildeling vil ny
saldo være kr.230.758.
Kommunedirektørens tilråding

Formannskapet som fondsstyre innvilger Hege Mellem og John Vammervold kr. 31.600 i støtte
fra Ole og Elisabeth Mellems legat til å gjennomføre bokprosjektet Fra Marit J. Stølen (1886 –
1972) til Lady Dala Pizzeria

Søknad om støtte til bokprosjekt
Støljære 15.5.2022

Vi er i ferd med å skrive en bok om vår virksomhet, menneskene og historien bak gården vi
driver på. Arbeidstittelen for boka er: Fra Marit J. Stølen (1886 – 1972) til Lady Dala
Pizzeria

Bakgrunn
Marit drev gården Støljære frem til 1957 sammen med sin søster Marie på konservativt og
tradisjonelt vis, og ville ikke være nevneverdig med på utviklingen. I sin dagbok har Marit
nedtegnet i detalj sine erindringer om det hverdagslige, så vel som samfunnet for øvrig. En
stor del av opplevelsen våre gjester får servert, er nettopp disse historiene fra Marits tid. Nå
ønsker vi å skrive ned hele historien om Marit, gården, og hva som fikk oss til å begynne med
pizzarestaurant på Stølgjerdet. Disse historiene er fra rimelig nær fortid, og samtidig hadde de
dagsrutiner, opplevelser og arbeidsoppgaver som er temmelig fjern for folk flest i dag. Marit
var svært frittalende, hadde sterke meninger og dette er gjennomgående også i notatene i
kladdeboka. Hun var svært kunnskapshungrig, leste bøker som har stor spennvidde og var
godt opplyst for sin tid. Vi har også oppskrifter fra da hun gikk på husmorskole. Marit skrev
testamente hvor hun opprettet et legat som også har nokså artige og spesielle krav. Vi synes
det er viktig at dette stoffet blir mangfoldiggjort og bevart for ettertiden.
Vi bor på gården Støljære som de to søstrene drev. Vi vedlikeholder gården slik at den
fremstår mest mulig autentisk og på mest mulig gammeldags vis. Vi har restaurert eldhuset og
har bygd vedfyrt steinovn. Det er ikke akkurat tradisjonelt, men det har vært en fasinasjon.
Gjennom våre reiser i Italia og våre bekjente i La Morra i Piemonte har vi fått lære om pizza
og matkultur generelt og vil sette de forskjellige kulturene i perspektiv. I eldhuset på gården t
utviklet det seg en liten bedrift utfra det som var en hobby. Vår bedrift, «Lady Dala» stod i
sterk kontrast til Marit sin tanke om ideell drift. Vi har utviklet egne smaker ut fra lokal
råvaretilgang i tillegg til de klassiske italienske smakene. Og desserten er fra hennes oppskrift
da hun gikk på kogekurs i 1912. Gjestene fikk formidlet deler av hennes tanker og
beretninger om svunne tider når de kom til oss.

Prosjektbeskrivelse
Bakgrunnen for prosjektet er at vi sitter på en stor mengde historiske samlinger fra Marit, som
hun selv ville ønsket ble formidlet til nye generasjoner. Dette er et tidkrevende arbeid som vi
håper dere kan være med å støtte opp om. Vi ønsker å bruke lokal kompetanse i den videre
prosessen og har valgt Kry Kommunikasjon v/ Kristin Riise og Martin Innerdal Dalen til
utforming og fotografering.

Boka skal inneholde:













Historie fra gården
Marit sine erindringer
Gamle bilder
Testamente og legat
Oppskrifter fra 1912 med bilder av rettene
Matkultur i gamle dager.
Matkultur i våre dager.
La Morra, Italia, vår inspirasjon.
Nye bilder
Kontraster
Lady Dala
Våre refleksjoner rundt egenskaper vi har til å tilpasse oss tiden vi lever i.

Utover vår egen arbeidskraft kommer følgende utgifter:
PRIS TRYKK: Bok m/stivbind Opplag: 750 stk Format: 21x23 cm. (Furkuntboka) Omfang: 150 sider For
og baksats Pakket i esker, fritt levert til en adresse i Oppdal Kr 48 926,- PRIS GRAFISK ARBEID:
Forarbeid/maler: 2 dager Kr 11 250,- Produksjon, 250,- pr side. (inkludert korrektur) Kr 37 500,Tilsammen grafisk arbeid og trykk: (eks mva og frakt) Kr. 97 676,Fotograf (anslag) kr. 20.000,Markedsføring (anslag) kr. 4.000,Releasearrangement (anslag) kr. 5.000,-

I tillegg kommer utgifter knyttet til research, som for eksempel oppsøkende intervju i Italia,
Oppdal og Trondheim.
Vi søker herved om økonomisk støtte til bokprosjektet.
Med vennlig hilsen
Hege Mellem og
John Vammervold
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Hege Mellem og John Vammervold

TILBUD - produksjon og trykk av bok
PROSJEKTBESKRIVELSE
Lady Dalas historie skal samles og bindes mellom to permer. John og Hege står for all innholdsproduksjon. Kry gir tilbud på
malarbeid av innholdet, grafisk oppsett, og ferdigggjøring til trykkeriet.
FORARBEID
- Kry må sette seg inn i bokas omfang, innhold, struktur og målgruppe.
- Malarbeid: Kry vil få overlevert all tekst og bilder til ett kapittel. Maler for resten av boka utvikles.
Her bestemmes valg av fonter, farger, billedbruk. Maler for all tittel/kapittelinndeling blir bestemt. Ett kapittel produseres.
- Produksjon: Når all malarbeid er godkjendt, kan selve produksjonen av boka settes i gang.
- Ferdiggjøring: Kry er ferdig med prosjektet når ferdig godkjent printfil sendes til valgt trykkeri.
PRISGRUNNLAG
Tilbudet er basert på ferdig korrekturlest tekstfiler, og foto levert til KRY.
Det er regnet inn bearbeidelse av foto, og 2 korrekturrunder.
Kry leverer ferdige print-filer til trykkeri, og passer på boka kommer tilbake til ønsket dato.
Alle priser er eks. mva og frakt.
PRIS TRYKK:
Bok m/stivbind
Opplag: 750 stk
Format: 21x23 cm. (Furkuntboka)
Omfang: 150 sider
For og baksats
Pakket i esker, fritt levert til en adresse i Oppdal					

Kr 48 926,-

PRIS GRAFISK ARBEID:
Forarbeid/maler: 2 dager						
Produksjon, 250,- pr side. (inkludert korrektur)				
Tilsammen grafisk arbeid og trykk: (eks mva og frakt)				

Kr 11 250,Kr 37 500,-			
Kr. 97 676,-

HVA INNGÅR/INNGÅR IKKE I PRISTILBUD
• To korrekturrunder inngår i tilbud, etter det reknes timer. (750,- pr time)
• Oppstartsmøte og presentasjonsmøte er inkludert i pristilbudet.
• Alle priser er eks. mva og frakt.
BETALINGSBETINGELSER
Kry forbeholder seg å kunne fakturere oppdraget etter malarbeidet, og ved bokas godjenning.
Ser fram til et samarbeid!
Med vennlig hilsen
Kristin Riise
Grafisk designer
KRY visuell kommunikasjon | O. Skasliens veg 1 | 7340 Oppdal | Org.nr. 986 623 914
krykommunikasjon.no | Facebook.com/krykommunikasjon | kristin@krykommunikasjon.no | M: 938 34 693

Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Sjur Vammervold

SJVA/2022/7-23/223

Behandles av
Formannskapet

Utvalgssaksnr
22/66

Møtedato
07.06.2022

Behandling av søknad om støtte: Tare på stavkirketur 2022
Vedlegg
1 Søknad fra Tare Teksum og Arne Opdahl

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Oppdal kommune har mottatt søknad fra Tare Teksum og Arne Opdahl om støtte til prosjektet «Tare
på stavkirketur 2022». Det søkes om kroner 40 000,-.
Prosjektet går ut på å besøke alle de 28 stavkirkene i landet ved hjelp av ulike transportmidler, men
primært en elektrisk tandemsykkel. Sammenlignet med tidligere prosjekter, handler dette prosjektet
mindre om mestring av fysiske utfordringer, men mer om stavkirkene som en viktig historisk, kulturelt
og religiøst fenomen. Prosjektet er delt opp i fire deler som har ulike geografiske utgangspunkt.
Prosjektet startet 05.05.2022 og skal etter planen være fullført 05.06.2022.
Prosjektet har et miljøfokus og skal gjennomføres mest mulig bærekraftig. Videre er en viktig del av
prosjektet å oppmuntre andre funksjonshemmede, og også alle andre, til å benytte seg av, og bruke,
de ressursene og evnene man har.
Det totale budsjettet på prosjektet er på om lag 500 000,-. Dette er et ikke-kommersielt prosjekt som
ikke skal skape fortjeneste. Kostnadene fordeles slik:







Eltandemsykkel:
Boutgifter:
Transportutgifter:
Matutgifter/forpleining:
Lønn/godtgjørelser:
Diverse:

60000,100000,100000,50000,150000,40000,-

3-6 personer fra 5/5 2022, til prosjektet er avsluttet 6/6.
Omfatter billeie, togutgifter, bilutgifter osv.
Omfatter 3-6 personer fra 5/5 til prosjektet er avsluttet
Omfatter 5-6 personer fra dd til prosjektet er ferdig
Uforutsette utgifter, klær, utstyr, reparasjoner osv.

Tare Teksum fikk i 2013 kroner 20 000,- i tilskudd fra formannskapet til å gå Norge på langs.
Det vises for øvrig til vedlagte søknad med vedlegg.
Miljøfaglig vurdering
Søknaden opplyser at prosjektet har et miljøfokus og skal gjennomføres mest mulig bærekraftig.
Dersom prosjektet oppmuntrer flere til å komme seg frem med sykkel, og å bruke sykkel som

transportmiddel både på hverdag og i andre sammenhenger, er dette positivt og i tråd med
kommunens målsettinger på klima- og miljøområdet.
Landbruksfaglig vurdering
Ingen relevante hensyn.
Folkehelsevurdering
Folkehelseeffekten er primært knyttet til Tare Teksum og de andre deltagende i prosjektet. Eventuelle
ringvirkninger kan være at prosjektet stimulerer og inspirerer andre til å utøve fysisk aktivitet. Spesielt
for de med nedsatt funksjonsevne vil dette i så tilfelle være svært positivt.
Vurdering

Tare Teksum er døvblind, men er svært fysisk aktiv. Han har bl.a. gjennom deltakelse i TVserien «Ingen grenser» og andre prosjekter framstått for hele Norge med beundringsverdig
pågangsmot og mestringsevne. Tare har vist at han har vært, og fortsatt er, en svært god
ambassadør for Oppdal og Trøndelag.
Turen planlegges ikke bare for hans egen tilfredsstillelse, men som han skriver – en viktig del
av prosjektet er å inspirere andre med nedsatt funksjonsevne til å komme seg ut.
Det er imidlertid ikke avsatt midler i budsjettet til slike søknader. Prosjektet er slik
kommunedirektøren ser det et sponsortiltak rettet mot en enkeltperson, og søknaden er
utformet deretter. Dersom formannskapet likevel ønsker at søknaden skal innvilges, må dette
dekkes over tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelse. Saldoen per 24.05.2022 er
på kroner 83 000,-.
Kommunedirektørens tilråding
Søknaden imøtekommes ikke. Vedtaket begrunnes i manglende budsjettmidler.

Fra: Arne Opdahl (arne.opdahl@oppdal.com)
Sendt: 12.01.2022 11:18:24
Til: Postmottak Oppdal Kommune
Kopi: Ole Bjørn Moen; Geir Arild Espnes
Emne: Tare på stavkirketur 2022
Vedlegg: Stavkirkebesøkene med datoer og ca klokkeslett.docx;TARE PÅ STAVKIRKETUR
2022.docx;SponsorinnbydelseTarepåstavkirketur2022.docx
Hei. Sender herved over prosjektbeskrivelse og sponsorinnbydelse for Tare Teksum sitt neste prosjekt «Tare på stavkirketur 2022.
Søker om kommunal støtte til dette prosjektet som også innebærer markedsføring på en positiv måte av Oppdal kommune.
Søknadsbeløp 40000,-. Dette vil dekke ca 10% av utgiftene i forbindelse med prosjektet. Håper på velvillig administrativ og politisk
behandling av dette prosjektet også. Hilsen Tare Teksum og Arne Opdahl
>>

Stavkirkebesøkene med datoer og ca klokkeslett(med forbehold om endringer!):
Bolk 1:
Fredag 6/5: Rødven.

Ca kl 13

Lørdag 7/5: Kvernes.

Ca kl 18

Søndag 8/5: Grip.

Ca kl 12 (båtskyss)

Bolk 2:
Fredag 13/5: Lom.

Ca kl 0830

Fredag 13/5: Ringebu. Ca kl 15
Lørdag 14/5: Garmo/Maihaugen Ca kl 09
Søndag 15/5: Hegge Ca kl 13, Lomen Cakl 1530 og Høre Ca kl 1730
Mandag 16/5: Øye Ca kl 11 og Borgund Ca kl 15
Tirsdag 17/5: Underdal Ca kl 15
Onsdag 18/5: Hopperstad/Vikøyri Ca kl 17
Torsdag 19/5: Kaupanger Ca kl 15
Fredag 19/5: Urnes Ca kl 12
Bolk 3:
Tirsdag 24/5 Bygdøy/Gol Ca kl 15
Onsdag 25/5 Høyjord Ca kl 15
Torsdag 26/5 Heddal Ca kl 15
Fredag 27/5 Eidsborg Ca kl 15
Lørdag 28/5 Røldal Ca kl 18
Søndag 29/5 Flesberg Ca kl 15
Mandag 30/5 Rollag Ca kl 1030 Nore Ca kl 1230 Uvdal ca kl 1530
Tirsdag 31/5 Torpo Ca kl 1530
Onsdag 1/6 Reinli Ca kl 13
Torsdag 2/6 Hedalen Ca kl 12
Bolk 4: Søndag 5/6 Sverresborg/Haltdalen Ca kl 14

TARE PÅ STAVKIRKETUR 2022
PROSJEKTBESKRIVELSE
1. Hei! Jeg heter Tare Teksum. Jeg er alvorlig døvblind, med sterkt svekket balanse. Jeg fullførte
tross mine handicap hovedfag i historie v NTNU. I 2010 ble jeg deltaker i den første utgaven
av ”Ingen grenser” med Lars Monsen. Den deltagelsen endret livet mitt. Siden da har jeg
gjennomført diverse ekspedisjoner og prosjekter. Lista er lang. Men viktigst er: ”Norge på
langs”, ”Norge på tvers og til topps”, Trondheim-Oslo på tandemsykkel, Skjorta i Eresfjord, til
topps på Kilimanjaro, til topps på Erycies i Tyrkia og alle Norges signalfjell. Mottoet har hele
tida vært: ”Det finnes ingen grenser, for den som ikke ser begrensningene”.
2. Prosjektet våren 2022 handler om å sykle til alle de 28 stavkirkene i Norge. Ideen og
inspirasjonen til prosjektet kom fra Lars Mytting sin bok ”Søsterklokkene”, der ei stavkirke i
bygda spiller en sentral rolle. Geografisk er stavkirkene spredt fra Trondheim(Sverresborg) i
nord, til Oslo(Bygdøy) og Telemark i sør.
3. Prosjektet handler denne gangen mindre om mestring av store fysiske og mentale
utfordringer, tross handicap. Men mer om stavkirkene som viktig historisk, kulturelt og
religiøst fenomen opp gjennom århundrene. Både hedensk, norrøn og kristen tro og kultur
viser seg i stavkirkene, for eksempel i utsmykninger og interiørdetaljer ellers. Miljøaspektet
vil jeg også bidra til å belyse med dette stavkirkeprosjektet. Dette på flere måter. Vi skal blant
annet sykle eltandemsykkel! Kanskje vi kan bli sponsa med en elbil til prosjektet? Og nylig
kom er rapport som påpeker betydningen av klimaforandringene og den negative virkningen
temperaturstigningen har på trebygninger. Dette gjelder spesielt de eldgamle stavkirkene når
de blir utsatt for varmere og dermed fuktigere klima. Nylig har det også blitt satt fokus på
den imponerende utsmykkingen av stavkirkene. Dette med et prosjekt der smeder og
treskjærere skal gjenskape redskaper og utsmykningene med teknikker brukt for 10-11
hundre år siden!
I tillegg er det fortsatt viktig for meg å inspirere og oppmuntre andre funksjonshemmede, og
også alle andre, til å utnytte og bruke de ressursene og evnene vi har. Mange handicappede
har for lett for å fokusere på sine begrensninger. Da kan hverdagene lett bli lange og triste.
Det er en realitet at jeg har dårlig syn og balanse. Jeg klarer ikke å ta meg fram uten en
ledsager, og jeg klarer dårlig å gå uten støtte/staver. Men på tandemsykkelen er ikke
balansen et så stort problem. Og sykling er en artig og givende aktivitet. Og underveis til
stavkirkene skal vi altså bruke eltandemsykkel, som gjør motbakkene mye lettere å forsere!
4. Gjennomføring: Prosjektet deles inn i flere deler. Utgangspunktet er hjemstedet mitt;
Oppdal.
Bolk 1: Tre av stavkirkene befinner seg i Møre og Romsdal. Rødven(Eidsbygda/Rauma),
Kvernes(Averøya)og Grip(I havet ut for Kristiansund). Disse besøkes etter at vi har syklet fra
Oppdal til Eidsvåg torsdag den 5/5-22. Fredag 6/5 sykler vi til Rødven stavkirke via Sølsnes og
ferge til Åfarnes og deretter sykkel til Rødven. Retur til Eidsvåg om kvelden. Lørdag 7/5 sykler
vi til Kristiansund og til Averøya, via Torvikbukt og Nordvestlandet Folkehøyskole(tidligere
Høgtun), der jeg tilbrakte et lærerikt skoleår i ungdommen. Kvernes stavkirke besøkes på
ettermiddagen. Overnatting sannsynligvis i Pilegrimslosjiet på Averøya. Søndag 8/5 er det
ekspedisjon med båt til stavkirka på Grip, med omvisning. Båtturen fra Kristiansund til Grip
blir spennende! Tuneller må også passeres på denne bolken, helst med bil!

Bolk 2: Da sykler vi fra Oppdal torsdag 12/5 over Dovrefjell og via Sel til overnatting i
Lom(180 km). Lom stavkirke besøker vi på morgenen fredag 13/5, før vi sykler nedover
Gudbrandsdalen og besøker Ringebu stavkirke og så til Lillehammer for overnatting. Lørdag
14/5 starter vi med å besøke Maihaugen, der stavkirka fra Garmo er plassert. Derifra
kommer vi oss til Dokka, for overnatting. Søndag 15/5 sykler vi fra Dokka til Hegge(81 km). Vi
besøker Hegge, Lomen og Høre stavkirker denne dagen. Overnatting i nærheten av Høre.
Mandag 16/5 sykler vi til Øye og Borgund stavkirker. Overnatting på Lærdalsøyri. Tirsdag
17/5 sykler vi til Undredal stavkirke. Bil gjennom lang tunell! (67 km sykling.)Overnatting i
Undredal. Onsdag 18/5 Fra Undredal via ferge, 95 km sykling til Hopperstad stavkirke.
Overnatting i Hopperstad. Torsdag 19/5 sykling og ferge til Kaupanger stavkirke og
overnatting i Kaupanger. Fredag 20/5 Ferge og sykling(31 km) til Urnes stavkirke, der bolk 2
avsluttes. Totalt ca 60 mil m sykling. Retur Oppdal fredag kveld.
Bolk 3: Starter tirsdag 24/5 med transport til Oslo. Bygdøy med stavkirka fra Gol besøkes på
ettermiddagen. Overnatting i/ved Oslo. Onsdag 25/5 sykler vi fra Osloområdet til Høyjord
stavkirke som besøkes på ettermiddagen(100 km via riksvei 312). Overnatting i Høyjord.
Torsdag 26/5 sykling fra Høyjord til Heddal stavkirke. Overnatting i Heddal. Fredag 27/5
sykling fra Heddal til Eidsborg stavkirke(90km) og overnatting i Heddal. Lørdag 28/5 sykling
fra Eidsborg til Røldal stavkirke(120 km). Overnatting i Røldal. Søndag 29/5 transport fra
Røldal til Flesberg stavkirke. Overnatting i Flesberg. Mandag 30/5 sykling fra Flesberg til
Rollag stavkirke(24 km), Nore stavkirke(27km) og Uvdal stavkirke(22 km). Overnatting i
Uvdal. Tirsdag 31/5 sykling fra Uvdal til Torpo stavkirke(90km). Overnatting i Torpo. Onsdag
1/6 sykling fra Torpo til Reinli stavkirke(60 km) og sykling videre til Heddalen(40 km) for
overnatting. Torsdag 2/6 på morgenen besøker vi Heddal stavkirke som siste post i bolk 3 og
deretter transport til Oppdal.
Bolk 4: Dette blir finalen søndag 5/6, som innebærer å sykle fra Oppdal til Trondheim og
besøke stavkirka fra Haltdalen som er plassert på museet på Sverresborg.
Prosjektet starter altså 5/5-22, og skal være fullført 5/6. Eltandemsykkelen brukes hele veien,
med en følgebil som frakter bagasje og utstyr. Overnatting i campinghytte og/eller bobil. Vi
vil sørge for rikelig oppmerksomhet om stavkirkeprosjektet, både lokalt, regionalt og
nasjonalt!
5. Prosjektet vil søke samarbeid med relevante aktører som har interesse av stavkirkene, og
ikke minst media. Sponsorstøtte vil vi prøve å hente innfor å dekke utgiftene til prosjektet.
Budsjettet er løselig anslått foreløpig til ca 500 000. Se egen sponsorinnbydelse! Min
intensjon er som sagt først og fremst å løfte fram hvilken kulturhistorisk skatt stavkirkene
utgjør, og hvilken funksjon og rolle de har spilt i utviklingen av samfunnet vårt.
Jeg håper du synes dette virker interessant!
Hilsen Tare Teksum og prosjektgruppa for ”Tare på stavkirketur 2022”. Arne Opdahl, Hans Grøset
og Inger-Helen Ishoel

Sponsorinnbydelse
”Tare på stavkirketur 2022”.
Du/Dere/Ditt firma/NN innbys herved til sponsing/tilskudd/gaver til dette prosjektet.
Jfr. vedlagte prosjektbeskrivelse. Prosjektet innebærer å sykle eltandemsykkel til alle de 28
opprinnelige stavkirkene som fortsatt finnes i Norge.
Hovedformålet er å skape blest og interesse for stavkirkene og deres historie, og deres betydning for
samfunnsutviklingen fra 8-900-tallet og fram til i dag. Dette både ved den religiøse og åndelige
dimensjonen. Men også som kulturbærere og samlingspunkt i lokalsamfunnene. I tillegg har
stavkirkene hatt betydning gjennom utvikling av de ritualer som fortsatt brukes og har verdi
psykososialt og medmenneskelig i dag. I tillegg har prosjektet en miljøprofil og skal gjennomføres
mest mulig bærekraftig. Vi skal forflytte oss med minst mulig forurensing og med mest mulig sporløs
ferdsel. Den fysiske utfordringen er ikke hovedsaken i dette prosjektet, men skal likevel inspirere alle
til å utnytte sitt potensiale, og ikke bare se begrensningene, men også mulighetene!
Budsjettet for prosjektet er på ca 500000,- kr. Prosjektet er et ikke kommersielt prosjekt, og er et
”Not for profit”-prosjekt.
Budsjettet innbefatter:
Eltandemsykkel: ca 60000,Boutgifter: ca 100000,- Omfatter 3-6 personer fra 5/5 2022, til prosjektet er avsluttet 6/6.
Transportutgifter: ca 100000,- Omfatter billeie, togutgifter, bilutgifter osv.
Matutgifter/forpleining: ca 50000,- Omfatter 3-6 personer fra 5/5 til prosjektet er avsluttet
Lønn/godtgjørelser: 150000,- Omfatter 5-6 personer fra dd til prosjektet er ferdig
Diverse: ca 40000,- Innbefatter uforutsette utgifter, klær, utstyr, reparasjoner osv.
Prosjektet satser på rikelig mediedekning rundt omkring der de 28 stavkirkene befinner seg, jfr
prosjektbeskrivelsen. Dette via lokalaviser, lokale og regionale tv-sendinger, og selvfølgelig
hjemmesider og sosiale medier ellers.
Vi vil hevde at prosjektet er verdt å støtte, og sponsorstøtte vil medføre positiv oppmerksomhet og
gode muligheter for utbytte direkte og indirekte. Dette blant annet ved positiv merkevarebygging og
assosiering med et konfliktfritt og allmennyttig prosjekt.
Vi er klar over ansvaret og forpliktelsen som prosjektet medfører, og vil av alle krefter gjennomføre
prosjektet og sponsorarbeidet etter de regler som gjelder, også ved hjelp av regnskaps- og
økonomisk kyndig assistanse.

Dere innbys herved til forskjellige grader av involvering/beløp/ytelser/gjenytelser:
1) Hovedsponsorer. Forutsetter sponsoravtale og klare føringer for ytelser og gjenytelser og
mer eksklusiv rett på markedsføring i forbindelse med prosjektet.
2) Delsponsorer. Kan gjelde deler av utgiftene ovenfor i form av penger, varer og naturalia.
Forutsetter eksponering og merkevarebygging.
3) Tilskudd. Kan gjelde deler av utgiftene ovenfor, med mindre beløp og mer muntlige avtaler
og markedsføring i den grad giver er interessert i dette.
4) Gaver. Beløp i alle størrelser og former der giver ikke forutsetter eksponering i samme grad
som de ovenfor.
Håper dette er av interesse. Svar gjerne pr mail eller tlf i første omgang, så avtaler vi et møte om
saken.
Mailadresse: arne.opdahl@oppdal.com. Telefon: 41418447
Kontonummer for sponsormidler/gaver: 4266 11 53800
Hilsen Tare Teksum
Prosjektmedarbeidere: Arne Opdahl, Hans Grøset og Inger-Helen Olsen
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Vedlegg
1 Søknad fra Oppdal revmatikerforening 2022

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Oppdal kommune mottok 23.02.2022 søknad fra Oppdal Revmatikerforening ved Marit Vindal om
tilskudd til bassengleie og etterutdanning av instruktører og livreddere. Det søkes om kroner 31 000,-.
Oppdal Revmatikerforening er et lokallag med utspring fra Norsk Revmatikerforbund, som er en
interesse – og pasientorientert organisasjon. Lokallaget har om lag 82 medlemmer og jobber aktivt
med å gi tilbud til sine medlemmer som har kroniske muskel og skjelettplager som følge av en
revmatisk sykdom. Pasientgruppen har ofte kroniske sykdommer og må lære seg å leve med kroniske
smerter og nedsatt ledd- og muskelfunksjon.
Et av de viktigste målene for lokallaget er å motivere, inspirere, samt gi økt kunnskap om trening, da
dette er viktig for å bedre hverdagen og livskvaliteten til personer med muskel - og skjelettplager.
Oppdal Revmatikerforening viser til forskning som sier at trening i vann gir gode resultat for mennesker
med muskel - og skjelettlidelser, da oppdriften i vann gir mindre belastning på ledd slik at treningen kan
gjennomføres med mindre smerter. I tillegg gir det varme vannet smertelindring.
Det har vært gjennomført mye dugnad for å kunne tilby medlemmene så lav egenandel som mulig, da
en god del av medlemmene har så store plager at de er delvis eller helt ufør med lavere inntekt.
Revmatikerforbundet har faste treninger hver vår og høst, totalt 30 i løpet av året. Alle treningene
gjennomføres med utdannet instruktør som får utdanning gjennom Funksjonshemmedes
Studieforbund, samt en person som har livredningskurs. Instruktørene får ikke lønn og gjør det på
frivillig basis. Søker opplyser videre at denne formen for forebyggende arbeid sparer det offentlige for
store beløp hvert år.
Oppdal revmatikerforening har mottatt tilskudd fra Oppdal kommune til likelydende arbeid over flere år.
For øvrig vises det til vedlagte søknad.
Folkehelsevurdering
Trening kan for enkelte i denne pasientgruppen oppleves som smertefull og man ser derfor at mange
kvier seg for å trene og bevege seg, selv om de vet at det er viktig og at det faktisk kan forbedre både
leddfunksjon og smertene. Det er godt dokumentert at trening i basseng for denne pasientgruppen er

positiv ved at den er mindre belastende for ledd og derfor mindre smertefull. Varmtvannsbasseng vil
også være smertelindrende i seg selv. Dette gjør at treningen oppleves mer lystbetont og lettere å
gjennomføre.
Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet er en viktig del av både behandling, men også forebygging
av muskel -og skjelett plager/sykdommer. Fysisk aktivitet kan hjelpe mennesker med kroniske muskelog skjelettlidelser/sykdommer til bedre å kontrollere smerter og generell bedring av funksjon, samt
forsinke eller hindre funksjonshemming hos personer med for eksempel leddgikt.
Vurdering
Det er veldig positivt at det finnes et lokallag og en pasientorganisasjon i Oppdal. Utveksling av
erfaringer og «selvhjelpsgrupper» som et slikt lokallag kan fungere som, kan avlaste
primærhelsetjenesten med mindre behov for tett oppfølging. Som det vises til i søknaden koster
muskel- og skjelettplager samfunnet svært store summer i året, og over 300 000 nasjonalt har en
revmatisk diagnose. En investering i forebyggende tiltak mot denne målgruppen kan foruten å hjelpe
målgruppa, også bespare det offentlige for utgifter innenfor området. Det er derfor positivt om
kommunen kan gi støtte til slike organisasjoner slik at de blir motivert til å fortsette sitt gode arbeid. For
lokallaget vil det være viktig å få gratis bassengleie slik at medlemmene kan få dette tilbudet gratis.
Som søker skriver er mange av medlemmene så plaget av kroniske smerter og nedsatt leddfunksjon at
de er utenfor arbeidslivet. Dette gjør at et gratistilbud vil være viktig og kanskje en avgjørende faktor for
at de skal delta på treningene. Det å få gjennomført instruktørutdanning vil også være viktig. Det at
lokallaget ønsker å benytte egne instruktører og ikke har behov for fagpersoner fra kommunen er
positivt og vil dermed være besparende for det offentlige.
Kommunen har ikke avsatt budsjettmidler til tiltaket, og tiltaket må derfor finansieres på annen måte.
Tidligere er tiltaket støttet fra kontoen for tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelse. Saldoen
per 24.05.22 er på kroner 83 000,-. Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at det behandles flere
saker som involverer denne kontoen i samme møte.
Kommunedirektøren tilrår med bakgrunn i ovennevnte vurdering å støtte tiltaket, men med bakgrunn i
begrensede budsjettmidler tilrås det en avkortning av søknadsbeløpet. Med stor sannsynlighet vil det
også komme søknader utover sommeren og høsten som rettes inn mot samme konto, og det kan være
hensiktsmessig å forbeholde et beløp også til vurdering av disse søknadene. Videre kan det være
naturlig at også andre bidragsytere og eksterne aktører støtter tiltaket slik at det fullfinansieres.
Kommunedirektørens tilråding
Formannskapet imøtekommer delvis søknaden fra Oppdal Revmatikerforening med kroner 20 000,- til
dekning for leie av svømmehall og etterutdanning/kurs av lokallagets instruktører.
Beløpet dekkes ved bruk av konto 232 14717 tilleggsbevilgningsreserve – tilfeldige utgifter etter
formannskapets bestemmelse.
Det settes som vilkår at Oppdal Revmatikerforening sender inn en enkel regnskapsrapport mot slutten
av året.

«Trening som medisin» i Oppdal kommune
Oppdal Revmatikerforening jobber aktivt med å gi tilbud til våre medlemmer bosatt i kommunen
som har kroniske muskel og skjelettplager som følge av en revmatisk sykdom.
Dette er en pasientgruppe der mye av behandlingen består av mestring av kroniske smerter, samt
leve med nedsatt leddfunksjon som ikke lar seg helbrede.
Oppdal Revmatikerforening er et lokallag som springer seg ut fra Norsk Revmatikerforbund, som er
en interesse- og pasientorientert organisasjon med mål om å fremme kompetanse i samfunnet, i
pasientgruppene samt medisinsk personell som møter mennesker med kronisk sykdom.
Vårt mål er å bidra til bedring av folkehelsen for våre medlemmer, i form av å tilby kurs og aktiviteter
som bidrar til bedre levekår til tross for uhelbredelig sykdom.
En av våre viktigste saker er å motivere, inspirere og gi økt kunnskap om trening og ivaretakelse av
muskel og skjelettplagene for å kunne fungere i hverdagen.
For flere av våre medlemmer er dette en stor utfordring hver eneste dag, da dette innebærer å
bevege ledd og muskler som er smertefulle.
Et kommunalt treningstilbud til alle med muskel- og skjelettsykdommer vil gi svært
god helsebringende effekt, og bidra til bedre kommuneøkonomi.
Muskel- og skjelettplager koster samfunnet hele 73 milliarder i året. Det er den tilstanden som
rammer flest og som koster samfunnet mest.
En av fire nordmenn har muskel- og skjelettplager. Over 300.000 har en revmatisk diagnose. Det
finnes tiltak som koster lite, men som vil gi både samfunn og individ svært stor effekt hvis de
iverksettes i kommunene.
Norsk Revmatikerforbund (NRF) legger til grunn internasjonal - og nasjonal forskning, når vi nå setter
oss disse målene både kommunalt og nasjonalt:
Norsk Revmatikerforbund vet hvor viktig dette er, og har samarbeidsprosjekter med NTNU som
utøver forskning på mennesker med muskel- og skjelettplager, håndtering av smerter, redusert
leddfunksjon, og hvordan med det ivareta god helse med tanke på hjerte- og karsykdommer som
våre medlemmer er mer utsatt for pga medisiner som benyttes ved revmatiske lidelser.
Våre medlemmer har altså en ekstra utfordring i tillegg til resten av samfunnet.
Det er forsket på og gjentatte ganger bevist at opplæring i hvordan trene i vann gir gode resultater
for mennesker med muskel og skjelettplager da vannets oppdrift bidrar til å lette belastning på
leddet, uten å ta bort gevinsten for treningen av leddets funksjon.
Det varme vannet er også smertelindrende.
Oppdal Revmatikerforening har bruk for flere instruktører innenfor feltet, samt kurs for å ha egne
livreddere etter krav i hht utøvelse i basseng. Vår trening i varmtvannsbassenget er et kurs for
personer med muskel og skjelettplager, og det blir gitt opplæring i utføringen av øvelser og
vanntilvenning. Våre medlemmer har i tillegg til helseproblematikk og en utfordring da muskel og
skjelettplager ofte gir redusert arbeidskapasitet, og med det en større andel uføre med dårligere
økonomi. 3 av våre medlemmer skal delta på instruktørkurs for vann og sal helgen 11-13.mars
2022, og kurset arrangeres av NRF Trøndelag Sør.
Bassengtreningen er en opplæringsaktivitet som fyller vilkårene i voksenopplæringsloven
Kapittel 2. Vår forening er medlem av Funksjonshemmedes Studieforbund (Funkis.no) som får
statstilskudd og er et godkjent studieforbund.
Vårt studieforbund som vi er medlem av står som arrangør for denne opplæringen, og er et av 50
studieforbund i Voksenopplæringsforbundet som driver opplæring med godkjenning av
Kunnskapsdepartementet etter paragraf 7 i lov om Voksenopplæring av 19.06.2009.
Studietiltak med godkjenning av Funksjonshemmedes Studieforbund har følgende rettigheter:
Paragraf 7. Gratis bruk av undervisningslokaler.

Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles
vederlagsfritt til disposisjon for studieforbundet og medlemsorganisasjonene ved avholdelse av
kurs med tilskudd etter Kapittel 2 i loven.
Vi vet at Revmatikerforeningene i Malvik, Frøya og Trondheim har fått godkjent søknadene sine om
gratis bruk at bassenget.

NRFs treningsmål:





Tilrettelegging for «trening som medisin» som en del av det kommunale helsetilbudet.
«Trening på resept» fra fastlegen til pasienter som er avhengig av trening som
sykdomsmodifiserende innsats, med individuell plan og oppfølging av treningsmål
Økt utbygging og satsing på frisklivssentraler med skreddersydde tilbud for mennesker med
revmatisme og muskel- skjelettsykdommer. (livsstil, kosthold og trening)
Benytte NRFs frivillige ressurser i kommunen som bidragsytere til oppfølging av mennesker
med nedsatt muskel- og skjeletthelse. (NRF tilbyr ressurser i form av frisklivsagenter,
likepersoner, lokallagets aktiviteter innen trening og livsstil og treningsopplegget «Kom i
form med NRF»)

Oppdal Revmatikerforening har faste treninger i varmtvannsbassenget både vår og høst, i alt 30
ganger til sammen pr år:
Våren:
Tirsdager
kl. 19.30

Høsten:
Tirsdager
kl. 19.30

Søknad
Oppdal Revmatikerforening har 82 medlemmer, hvorav 4 er medlemmer mellom 0-26 år.
Alle treningene i bassenget har en utdannet instruktør til stede og en som har livredderkurs.
Våre instruktører/livreddere får ikke lønn, så de gjør dette på dugnad.
De går gjennom grundig opplæring/kurs samt nødvendige livredderkurs.
Livredderkurs må man ta hvert år.
Trening i varmtvann virker forebyggende, opprettholder arbeidsevne, og gir glede og smertelindring i
hverdagen.
Oppdal Revmatikerforbund søker derfor med dette om å få leie undervisningslokalet,
her varmtvannsbassenget i Oppdal (Oppdal Kulturhus) vederlagsfritt og støtte til
kurs/etterutdanning til våre instruktører og livreddere som stiller opp vederlagsfritt.
Lokalet vil bli benyttet for gjennomføring av opplæring i øvelser samt vanntilvenning, for våre
medlemmer med kroniske muskel og skjelettplager bosatt i Oppdal kommune.
Budsjett
Bassengleie (kr 700,- pr gang)
Etterutdanning/kurs/livredderkurs
Total
Med vennlig hilsen
Oppdal Revmatikerforening
v/Leder Marit Vindal

21 000.10 000.31 000.-

Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE
Vår saksbehandler

Referanse

Jan Kåre Husa

JAHU/2022/910-2/223

Behandles av
Formannskapet

Utvalgssaksnr
22/68

Møtedato
07.06.2022

Oppdal Smak av Fjell SA - søknad om økonomisk støtte for deltakelse på
Trøndersk Matfestival
Vedlegg
1 Søknad Oppdal kommune_OSAF 2022

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Formannskapets sak 21/72
Saksopplysninger
Oppdal Smak av fjell AS (OSAF) søker ved brev datert 23.05.2022, om kr. 90 000,- i økonomisk støtte
fra Oppdal kommune.
Det søkes om midler til 3 arrangement OSAF sine medlemmer deltar på sommeren og høsten 2022:




Trøndersk matfestival i Trondheim 28.-30. juli
Trøndersk matfestival “Et sted nær deg” 12.-14. august
“Fjell og fårikålfestivalen” i Oppdal 8.-10. oktober

Det er framlagt budsjett med finansieringsplan for arrangementene, total ramme på kr. 451 570,-.
Vurdering
Lokalmatprodusenter i Oppdal og Rennebu har i flere år jobbet for å få befestet lokalmat- og
drikke fra regionen gjennom Oppdal Smak av fjell (OSAF), et samvirkeforetak som har hatt et
Innovasjon Norge prosjekt gående i 3 år, som nå er avsluttet. Nå ønsker OSAF å bygge denne
organisasjonen videre.
Etablering av samvirket Oppdal Smak av Fjell SA framstår utvilsomt som positivt og er i tråd med
øvrige målsettinger om å profilere Oppdal.
Kommunestyret vedtok å tilgodese OSAF med tilskudd i sak 18/25 til bl.a. markedsføring og
nettveksbygging:
«Kommunestyret innvilger søknad fra Oppdal Smak av fjell på kr. 200 000,-. Finansiering skjer
gjennom bruk av næringsfondet.
Næringsfondets estimerte avkastning for 2018 er i stor grad allerede disponert gjennom
budsjettvedtaket for 2018. For å opprettholde den nominelle størrelsen på næringsfondet, vedtar
kommunestyret at det avsettes 200 000 kroner fra det generelle disposisjonsfondet til næringsfondet.»

Formannskapet vedtok i møte 15.03.2022, sak 22/29, å imøtekomme søknad til Oppdal kommune fra
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS om kr. 20 000,- eks. mva. for å kunne arrangere «Trøndersk
Matfestival – et sted nær deg 2022». Dette mener kommunedirektøren skulle være støtte til å
organisere arrangement i nærområdet som et alternativ til å støtte eventuelle enkeltdeltakere på
matfestivalen i Trondheim.
Formannskapet fikk søknad om støtte fra en deltaker på Trøndersk matfestival 2021 (Hege Fjøsne).
Formannskapet avslo i sak 21/72 søknaden med begrunnelse at deltakelse på festivaler o.l. som
næringsutøvere gjennomfører, vurderes som del av egen markedsføring og drift.
Kommunedirektøren mener aktivitetene som gjennomføres må betraktes som del av driftsfase, og at
det ikke bør innrømmes driftsstøtte.
Kommunedirektørens tilråding
Formannskapet imøtekommer ikke søknad fra Oppdal Smak av Fjell SA om økonomisk støtte i
forbindelse med deltakelse på matfestivaler sommeren/høsten 2022.
Deltakelse på festivaler o.l. som næringsutøvere gjennomfører, vurderes som del av egen
markedsføring og drift.

Søknad om støtte til OSAF sine deltakere på Trøndersk matfestival

Om søker
Navn på virksomheten: Oppdal Smak av Fjell SA
Org.nr: 918 962 905
Type virksomhet: Samvirkeforetak
Ansvarlig person for tiltaket: Anne Karin Botnan

Søkers økonomiske situasjon
Omsetning 2021: 638 345,- kr
Driftsresultat 2021: -55 592,- kr
Egenkapital 2021: (sum omløpsmidler: ) 463 834,- kr
Gjeld 2021: 315 602,- (Gjeld er oppgjort i 2. termin 2021)
Antall årsverk 2021: 0

Søknadsbeløp og varighet
Beløpet det søkes om: 90 000,- kr
Oppstart: 28. juli 2022
Ferdigstillelse: 10. oktober 2022

Bakgrunn for søknaden
Lokalmatprodusenter i Oppdal og Rennebu har i flere år jobbet for å få befestet lokalmat- og
drikke fra regionen gjennom Oppdal Smak av fjell (OSAF), et samvirkeforetak som har hatt et
Innovasjon Norge prosjekt gående i 3 år, som nå er avsluttet. Prosjektet var meget vellykket
hvor vi nå har bygd en organisasjon med alt som hører med. Nå er det viktig å bygge denne
viktige organisasjonen videre. Vi har gjennom ny strategi åpnet for å gjøre merkevaren
Oppdal Smak av Fjell tilgjengelig for mindre og nye aktører også, slik at de kan bli
medlemmer i OSAF til en lavere pris enn det å være eier. Dette gjør at vi kan rekruttere flere
små lokale produsenter og skape enda mer bredde i produkter, og gjennom det få synliggjort
mangfoldet regionen har å by på.
Forøvrig har samarbeid med reiseliv stått høyt i vedtektene, og vi også fått med oss noen nye
større aktører, Oppdal Turisthotell og Quality Hotel Skifer, som nå er med på eiersiden i
OSAF, nettopp fordi de ønsker å vise fram og by på det regionen har av kortreist mat og
drikke på bordet.
Trøndersk Matfestival er høydepunktet i matregionen Trøndelag og det er viktig at OSAF
profileres her. Festivalen samler 225 000 matglade publikummere og over 180 utstillere av

lokal mat og drikke. Festivalen er en av europas ledende festivaler for lokal mat og drikke, og
har også blitt omtalt internasjonalt, i mange anerkjente reisemagasiner.
Her møter du mangfoldet fra matregionen Trøndelag, der mange produkter er prisbelønte.
Etter 2 år med kreative løsninger på festivalen er det nå endelig tid for fullskala
arrangementer.
Trøndelag og Trondheim er i år utnevnt som europeisk matregion, gjennom European Region
of Gastronomy 2022, som sier alt om hvilken posisjon lokal mat og drikke har fått i fylket vårt.
Det søkes om midler til 3 arrangement OSAF sine medlemmer deltar på sommeren og
høsten 2022. Det er:
Trøndersk matfestival i Trondheim 28.-30. juli
Trøndersk matfestival “Et sted nær deg” 12.-14. august
“Fjell og fårikålfestivalen” på Oppdal 8.-10. oktober

Aktivitetsplan
Trøndersk matfestival i Trondheim 28.-30. juli 2022: Det er 4 medlemsbedrifter fra Oppdal
og Rennebu som er påmeldt, i tillegg til Quality Hotel Skifer og Oppdal Turisthotell som skal
sette sammen menyer fra produsentene og servere i “fjellrestauranten” i tilknytning til
teltet/standen i Trondheim sentrum under festivalen. Her vil aktørene stå samlet under
merkevaren Oppdal Smak av Fjell. Selve festivalen markedsføres av Oi Trøndersk mat og
drikke.
Trøndersk matfestival - Et sted nær deg 12.-14. august:- ble “født” i 2020 da covid-19 satte
en stopper for å samle store folkemengder i Trondheim sentrum. Næringa var i en vanskelig
situasjon, og vi ville gjerne skape den viktige salgsarenaen som festivalen er. Alle ordførerne
i Trøndelag mobiliserte i alle våre 12 samarbeidsregioner, samt andre samarbeidspartnere.
Under denne festivalen kan både spisesteder og produsenter lage aktiviteter hos hver
enkelt, eller i et felles arrangement. I vår region planlegges en rundreise som framhever alle
påmeldte til festivalen. Rundreisen går via Oppdals spisesteder, innom hos
råvareprodusenter på gårdsbesøk, utsalgssteder, og videre til Rennebus påmeldte aktører,
og selvsagt innom Rennebumartnan som arrangeres samme helg. Her samler det seg 17
mat- og drikkeprodusenter gjennom en egen “aktivitet” gjennom Trøndersk matfestival - Et
sted nær deg. Alle aktiviteter blir godt synliggjort og markedsført gjennom Oi Trøndersk
mat og drikke i en egen aktivitetskalender og regionkart.
Fjell og fårikålfestivalen - Oppdal 8.-10. oktober 2022: Festivalens innhold er under
planlegging, men flere av aktørene stiller tradisjonelt opp sammen i en aktivitet i sentrum
for å synliggjøre lokal mat og drikke. Hotellene skal også deltar under denne aktiviteten.

Koordinator: OSAF sin tidligere prosjektleder, Ketil Jacobsen, sluttet i OSAF 1. mars dette
året, og det er behov for at noen tar en koordinatorrolle rundt de tre arrangementene.
Linda Mai Helmersen Weiseth og Tove Havdal har sagt seg villig til å ta en deling av denne
rollen under de tre arrangementene. Koordinatorrollen går ut på å koordinere
planleggingen og gjennomføringen alle aktivitetene i henhold til oppsatt plan.

Kostnads- og finansieringsplan
Egeninnsats: 232 000,- kr
Støtte fra Oppdal kommune: 90 000,- kr
Støtte fra andre: Det søkes Rennebu kommune om 50 000 ,-kr. og det søkes Regionrådet
Trøndelag Sør - ERG om 79 570,- kr.
(egeninnsats er beregnet ut i fra 400 kr pr. time)

Hva

Hvem

Når

Resultat

Timeinnsat
s

Kostnader

Timeforbruk
Trøndersk
matfestival

OSAF

Trondheim
28.-30. juli 2022

Deltagelse ved
arrangement

210 timer á
400 kr/t

84 000,- kr

Kostnader
deltagelse
Trøndersk
matfestival

OSAF

Trondheim
28.-30. juli 2022

Deltagelse ved
arrangement

Timeforbruk “Et
sted nær deg”

OSAF

“Et sted nær
deg”
12.-14.august
2022

Deltagelse ved
arrangement

Kostnader
deltagelse “Et
sted nær deg”

OSAF

Et sted nær deg
12.-14.august
2022

Deltagelse ved
arrangement

Timeforbruk
“Fjell og
fårikålfestival”

OSAF

Oppdal 8.-10.
oktober 2022

Deltagelse ved
arrangement

Kostnader
deltagelse “Fjell
og
fårikålfestival”

OSAF

Oppdal 8.-10.
oktober 2022

Deltagelse ved
arrangement

69 570,- kr

185 timer á
400 kr/t

74 000,- kr

25 000,- kr

185 timer á
400 kr/t

74 000,- kr

35 000,- kr

Koordinator for
alle 3
arrangement

Linda
Mai og
Tove
Havdal

28. juli - 10.
oktober 2022

Organisering
av prosjektet

Diverse strøm,
engangsutstyr
etc.

OSAF

28. juli - 10.
oktober 2022

Deltagelse ved
arrangement

150 timer á
500 kr/t

Totalt

75 000,- kr

15 000,- kr

451 570,- kr

Finansieringsplan
Kostnader
Koordinator

75 000,- kr

Egeninnsats OSAF
medlemmer

232 000,- kr

Kostnader ved deltagelse

129 570,- kr

Diverse utstyr,
engangsutstyr, smittevern
etc.

15 000,- kr

Finansiering

232 000,-kr

Oppdal kommune

90 000,-kr

Rennebu kommune

50 000,-kr

ERG

79 570,-kr

Totalt

451 570,- kr

451 570,- kr

Kommentar til kostnader og finansiering:
Dersom vi mottar redusert støtte, må prosjektet nedskaleres. Da vil vi miste muligheten til å
gjennomføre noen av aktivitetene. Noe som igjen vil påvirke sluttproduktet i negativ
forstand. Vi ønsker sterkt å posisjonere oss som lokalmatregion sør i Trøndelag. Skal vi klare
det er vi helt avhengig av finansiering i henhold til søknad.
Oppdal 23. mai 2022
Anne Karin E. Botnan - styreleder OSAF

REFERATSAKER

RS 22/73 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Gjevilvasshytta

RS 22/74 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Spisbar - Oppdal Uteliv AS

RS 22/75 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Trollheimsporten Turistsenter
AS

RS 22/76 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Møllen Restaurant og Pizzeria
AS

RS 22/77 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Bjerkeløkkja AS

RS 22/78 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Cobra Låven AS (fra Ringnes
AS)

RS 22/79 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Stiftelsen Vognildsbua

RS 22/80 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Grillkroa AS

RS 22/81 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Samvirkelaget Cafe

RS 22/82 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Grøseth Kafe og Nabo'n

RS 22/83 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Nabo'n Pub

RS 22/84 Salgsbevillingsgebyr 2022 - Auna Handel AS (Bunnpris
Oppdal)

RS 22/85 Salgsbevillingsgebyr 2022 - Joker Festa - Festa Handel AS

RS 22/86 Salgsbevillingsgebyr 2022 - Coop Oppdal SA - Mega

RS 22/87 Salgsbevillingsgebyr 2022 - Lokalbrygg AS

RS 22/88 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Andre etasje restaurant og bar

RS 22/89 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - BACO AS (Bakeriet Sprø)

RS 22/90 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Oppdal kommune (BOAS)

RS 22/91 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Bortistu Gjestegard AS

RS 22/92 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Frich's Motell & Spiseri Oppdal
AS

RS 22/93 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Frich's Hotel & Spiseri
Kongsvold AS

RS 22/94 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Hevle Eiendom AS (Oppdal
Motell)

RS 22/95 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Anja I. Moene (Magalaupet
Camping)

RS 22/96 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Oppdal Alpintun AS
(Grendahuset)

RS 22/97 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Oppdal Bowling AS

RS 22/98 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Oppdal Kulturhus KF

RS 22/99 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Oppdal Restaurant & Bar AS
(Benjamins)

RS 22/100 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Orkelbog Laft & Skifer
(Åmotsdalen gard)

RS 22/101 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Storli Gard

RS 22/102 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Rockoss

RS 22/103 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - The Hill 1125

RS 22/104 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Storstuggu, Vangslia

RS 22/105 Salgsbevillingsgebyr 2022 - Håggåberget AS

RS 22/106 Salgsbevillingsgebyr 2022 - KIWI Oppdal

RS 22/107 Salgsbevillingsgebyr 2022 - Oppdalsmat AS

RS 22/108 Salgsbevillingsgebyr 2022 - Frode Ledal AS, Rema 1000
Oppdal

RS 22/109 Salgsbevillingsgebyr 2022 - Gro Myran AS, Spar Oppdal

RS 22/110 Salgsbevillingsgebyr 2022 - Storli Gard

RS 22/111 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Oppdal Hotelldrift AS - Skifer
Hotell

RS 22/112 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Oppdal Turisthotell Drift AS

RS 22/113 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Oppdal Restaurantdrift AS
(Onkel Pudder)

RS 22/114 Cobra Låven AS - Svar på søknad om skjenkebevilling søknad om bevilling for lukket selskap 07.06.2022.

RS 22/115 Svar på søknad om støtte til rekruttering og transport

RS 22/116 Høring - Delstrategi Veg 2022-2032 - anmodning om innspill høringsfrist 1. juli 2022

RS 22/117 Høring - nasjonale faglige råd om digital hjemmeoppfølging

RS 22/118 Høring - revisjon av Aktivitetshåndboken, kapittel om demens

RS 22/119 Høring - forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å
ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig
verneutstyr under covid-19

RS 22/120 Høring - forslag til kravspesifikasjon

RS 22/121 Høring - videreutvikling av kommunelegefunksjonen

RS 22/122 Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (startlån og tilskudd)

