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Saksopplysninger
Elevkantine ved Oppdal ungdomsskole har vært behandlet politisk ved flere anledninger, senest i
kommunestyremøte 17.3.22 i sak 15/22.
Vedtaket ble som følger:
1. Vi ber om at Oppdal ungdomsskole og Oppdal kulturhus raskt går i dialog for å finne en løsning
for midlertidig kantine til elevene i Oppdal kulturhus.
2. Deretter bes vi om at det sees på bruk- og funksjonsallokeringer i kulturhuset som kan gi begge
parter merverdi. Kommunedirektøren rapporterer tilbake til formannskapet om resultatet av
arbeidet.
3. Tenkningen om ny ungdomsskole starter nå. Det er viktig at det legges en helhetlig
framtidsrettet tenkning til grunn for utvikling av ny ungdomsskole. Mer presis bestilling om
oppstart kommer i forbindelse med handlingsplanprogrammet 2023-2026.
Etter kommunestyremøtet har Oppdal ungdomsskole og Oppdal kulturhus KF hatt dialog for å finne
løsninger. Resultatet fra dialogen og forslag til løsning ligger i vedlagt notat.
Løsningen som beskrives er bruk av 3 rom i Oppdal kulturhus: Klubben, Musikkrommet og
Dansesalen. Disse skal benyttes i ungdomsskolens matfriminuttet til bespisning og aktiviteter. I tillegg
stilles Allsalen til disposisjon for elevene for fysiske aktiviteter som ballspill, dans etc.
Tilbudet driftes av Oppdal kulturhus v/Fritidsklubben i samarbeid med Oppdal ungdomsskole.
Driftsutgiftene vil være en oppbemanning av Fritidsklubbens personale på 45 % stilling tilsvarende
290.000. I tillegg er det beregnet behov for anskaffelse av utstyr og inventar på kr. 250.000.
Ungdomsskolen stiller med bemanning tilsvarende miljøarbeider i 25 % stilling innenfor sine
eksisterende rammer.
Oppstart av tilbudet er planlagt til skolestart august 2022.

Miljøfaglig vurdering
Fra et miljøperspektiv er sambruk av eksisterende lokaler positivt.
Landbruksfaglig vurdering
Ikke aktuelt
Folkehelsevurdering
Løsningen kan bidra til et godt og trygt skolemiljø, et sunt mattilbud for elever som ikke har med
matpakke og gi god mulighet til fysisk aktivitet. Dette er faktorer som er viktig for
ungdomsskoleelevenes folkehelse.
Vurdering
Kommunedirektøren ser positivt på at Oppdal ungdomsskole og Oppdal kulturhus gjennom dialog har
funnet et løsning for kantinetilbud for elevene i påvente av ny ungdomsskole. Med denne løsningen vil
elevene få et tilbud for kjøp av enkel mat og variert aktivitet på skolens område og et godt alternativ til
at elevene går til Oppdal sentrum i matfriminuttet.
Notatet viser en løsning som ungdomsskolen og kulturhuset må prøve ut, evaluere og utvikle over tid i
dialog med elever og ansatte. Tilbudet bør reguleres i egen avtale mellom Oppdal ungdomsskole og
Oppdal kulturhus KF.
Etter kommunedirektørens oppfatning må en regne med at slik løsningen vil måtte fungere over år, da
det sannsynligvis vil ta tid før en ny ungdomsskole kan realiseres. Det er viktig å være klar over at
notatet ikke beskriver en fullverdig elevkantine, og det gis blant annet ikke plass til alle elever hver dag
og en vil ha liten mulighet ha et variert mattilbud inkl. varmmat. Slik kommunedirektøren ser det vil
løsningen likevel være en stor forbedring for elevene i forhold til dagens situasjon.
Løsningen forutsetter at rommene som benyttes på kulturhuset må defineres som skolens område.
Skolens ordensreglement må gjelde og alle ansatte tilknyttet tilbudet må følge opp opplæringslovens
bestemmelser i § 9A ang. elevenes rett til et godt og trygt læringsmiljø.
I budsjettet er det ikke lagt inn utgifter til innkjøp av mat eller inntekter for salg av mat, da en i
utgangspunktet tenker at maten skal selges så rimelig som mulig. Her kan en skaffe seg mer erfaring
underveis for å se på muligheten for en viss inntjening.
Kantineløsningen må føres på eget ansvarsnummer innenfor Oppdal kulturhus sitt regnskap.
Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret vedtar en kantineløsning for Oppdal ungdomsskole i kulturhusets lokaler slik det er
beskrevet i notat fra Oppdal ungdomsskole og Oppdal kulturhus. Tilbudet reguleres i egen avtale
mellom Oppdal ungdomsskole og Oppdal kulturhus.
Det bevilges kr. 250.000 til anskaffelse av inventar og utstyr og kr. 290.000 for å dekke lønnskostnader
i 45 % stilling til drift av kantinen. Beløpet, tilsammen kr. 540.000, overføres til Oppdal kulturhus KF.
Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Budsjett 2022 korrigeres slik
14801.242.385
19408.242.880

Overføring til kommunalt foretak
Bruk av generelt disposisjonsfond

Kr.540.000
-kr. 540.000

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

