Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2022

Behandling
Forslag sak AP, KrF og SP v/ Ola Husa Risan:
Driftstiltak 2023-2026:
100% kompenser spesialundervisning i grunnskolen, kostnad 1,7 mil kr.
Inndekning:
372 000 kr i reduserte festeavgiften.
Redusert driftsmargin.

Investeringer:
12,5 mil kr rehabilitering av Gamle Kongeveg.
500 000 kr til Skisseprosjekt Sanatelltunet 2.
500 000 kr til Skisseprosjekt ny ungdomsskole.
200 000 kr til Uteområdet på ungdomsskolen.
Finansiering: Det generelle disposisjonsfondet.

Verbalforslag fra V v/Elisabeth Hals:
1. En av de største utfordringene i denne planperioden er økende mangel på avlastningsog heldøgns omsorgsplasser. Dette kan på kort sikt løses ved å frigjøre areal ved den
nåværende bygningsmassen ved OHS, og omorganisering /omplassering av andre
tjenester som er lokalisert der.
Det bør vurderes å reforhandle eksisterende avtaler ved ODMS, og/eller se på andre
ledige kontorlokaler i Oppdal sentrum.
Dette tiltaket vil redusere merkostnadene til overliggedøgn og foreslås uten finansiering.
2. Lørdagsåpen ungdomsklubb, kostnad inntil 200.000,-. Dette vil være et godt og rusfritt
alternativ for ungdom på lørdagskvelden med trygge voksne. Det kan også være et godt
tiltak i et av våre største fremtidsproblemer, utenforskap og manglende inkludering i
arbeidsliv og skole. Ordningen evalueres etter ett års drift. Finansieres ved bruk av
disposisjonsfond.
3. Tilrettelegge Kullsjøen og Rauøra for personer med forflytningsutfordringer ved bygging
av baderampe med Kullsjøen og anlegge klopper/stier på Rauøra. Kommunedirektøren

starter planlegging av tiltaket og legger så frem en skisse for hvordan det kan utføres
sammen med en kostnadsramme for tiltaket før neste års budsjett skal behandles.
4. Tilrettelegge for fiske for personer med funksjonsnedsettelser gjerne i samarbeid med
Oppdal Jæger og Fiskarlag. Kommunedirektøren starter planlegging av tiltaket og
legger så frem en skisse for hvordan det kan utføres sammen med en kostnadsramme
for tiltaket før neste års budsjett skal behandles.
5. Stenge sentrumsgata for biltrafikk mellom Husfliden og Møllekroa.
Forslag fra H v/ Ingvill Dalseg:
Økonomiske prioriteringer:
1.
Formannskapet ber kommunedirektøren i Handlingsprogram for 2023-2026 ikke legge
besparelser eller kutt i sektorene barn og unge – eldre og omsorg.
2.
Formannskapet ber kommunedirektøren om å gjøre effektiviseringstiltak i
administrasjon tilsvarende 250 000 kr i 2023-2024 og besparelser på 500 000 i perioden 20252028.
Innsparingene i 2023-2024 skal gå til styrking av hjemmetjenesten. Ytterligere innsparinger skal
kanaliseres til helse- og omsorgstjenestene.
3.
Santelltunet byggetrinn 2 oppstart, i trå med omsorgsutredningen for Oppdal kommune
og demografisk framskriving er det tydelig at behovet for omsorgsboliger er stort. Bygget skal
bygges på bakkenivå, slik arbeidsgruppen har anbefalt.
Formannskapet ber kommunedirektøren gjennomføre byggeprosjektet Sanatelltunet. Dersom
manglende finansiering og utfordring med driftsmargin, bes kommunedirektøren i samme sak
gjøre en vurdering om Pikhaugen barnehage med 1.560 mill. kr i forprosjekt 2025 og
prosjektering 12.948 mill. kr og 5.560 mill. kr. i henholdvis 2026 og 2027 kan flyttes frem i tid.
Dersom Pikhaugen barnehage flyttes frem i tid, bes kommunedirektøren finne en midlertidig
løsning for ansatte og barn i barnehagen, for å sikre god og forsvarlig drift.
Finansiering: Generelt disposisjonsfond og lån. Samt sparte kostnader ved ikke å betale for
utskrivningsklare pasienter ved St. Olavs Hospital
4.
Sentrumsutvikling og parkeringsløsning i sentrum, det avsettes 250 000 kr til forprosjekt.
Finansiering: infrastrukturfondet

Verbalforslag:
a.
Fra dd. bytter Handlingsplanen navn til «Økonomiplan og utfordringsdokument» for
Oppdal kommune.
b.
Formannskapet ber ordfører gå i dialog med BUA, frivilligsentralen og Vekst Oppdal
Holdning AS for å se om de tre aktørene kan samarbeide tettere. Et slikt samarbeid kan også
ses i sammenheng med jobbrelatert aktivitetstilbud til unge voksne, med utfordringer knyttet til
psykisk helse- og rus og tjenesten helse og familie.
c.
Trøndelag fylkeskommune har fattet intensjonsvedtak om gratis halleie for
fylkeskommunens idrettshaller, formannskapet ber kommunedirektøren informere Hovedutvalg
for helse og oppvekst rundt vedtaket og praksis/konsekvenser i Oppdal.
d.
«Ødehus kartlegging». Formannskapet ber kommunedirektøren kartlegge hvor mange
eldre hus som står ubebodde i Oppdal kommune, med mål om at byggene kan istandsettes,

leies ut eller selges. Kommunedirektør bes om å legge frem en sak for Utvalg for bygg- og
arealplansaker, saken kan ses i sammenheng med det nasjonale prosjektet «Lys i gamle hus»,
NTNUs samarbeid med bl.a. Ørlandet kommune og rapporter fra Ruralis, samt utnyttelse av
eldre bygg til fritidsboliger.
e.
Formannskapet sender innspill og oppfordring til kulturskolen om å vurdere mulighet for
opprettelse av faget kokkekunst. Kokkekunst for barn kan ses i sammenheng med rekrutering
til matfag i videregående opplæring. Faget kokkekunst kan opprettes i samarbeid med lokalt
næringsliv, restauranter og videregående skole.
f.
Formannskapet ber ordfører gå i dialog med rette aktører for å se på muligheter for at
turistinformasjonen i Oppdal flyttes til Krux innovasjonssenter.
g.
Kommunedirektøren bes i handlingsplan 2023-2026 innarbeide en plan for forprosjekt
og realisering av ny ungdomsskole.
h.
Kommunestyret ber ordfører og kommunedirektør gå i dialog med Oppdal skiheiser,
med mål om å redusere priser på ski-kort for barn og familier. Sak legges frem for
formannskapet, her må samarbeid med næringsliv, bruk av frikort for fritidsaktiviteter, samt
eventuelle tiltak som ALLEMED og Fritidserklæringen drøftes.
Forslag fra Venstre, Uavh. og Høyre v/ Ingvill Dalseg
Økonomiske prioriteringer:
1. Formannskapet ber kommunedirektøren i Handlingsprogram for 2024-2027 ikke legge
besparelser eller kutt i sektorene barn og unge – eldre og omsorg.
2. Formannskapet ber kommunedirektøren om å gjøre effektiviseringstiltak i
administrasjon tilsvarende 250 000 kr i 2023-2024 og besparelser på 500 000 i perioden
2025-2028.
Innsparingene i 2023-2024 skal gå til styrking av hjemmetjenesten. Ytterligere
innsparinger skal kanaliseres til helse- og omsorgstjenestene.
3. Sanatelltunet byggetrinn 2 oppstart, i trå med omsorgsutredningen for Oppdal kommune
og demografisk framskriving er det tydelig at behovet for omsorgsboliger er stort.
Bygget skal bygges på bakkenivå, slik arbeidsgruppen har anbefalt.
Formannskapet ber kommunedirektøren gjennomføre byggeprosjektet Sanatelltunet.
Dersom manglende finansiering og utfordring med driftsmargin, bes
kommunedirektøren i samme sak gjøre en vurdering om Pikhaugen barnehage med
1.560 mill. kr i forprosjekt 2025 og prosjektering 12.948 mill. kr og 5.560 mill. kr. i
henholdvis 2026 og 2027 kan flyttes frem i tid. Dersom Pikhaugen barnehage flyttes
frem i tid, bes kommunedirektøren finne en midlertidig løsning for ansatte og barn i
barnehagen, for å sikre god og forsvarlig drift.
Finansiering: Generelt disposisjonsfond og lån. Samt sparte kostnader ved ikke å betale
for utskrivningsklare pasienter ved St. Olavs Hospital
4. En av de største utfordringene i denne planperioden er økende mangel på avlastningsog heldøgns omsorgsplasser. Dette kan på kort sikt løses ved å frigjøre areal ved den
nåværende bygningsmassen ved OHS, og omorganisering / omplassering av andre
tjenester som er lokalisert der. Dette kan omdisponeres til pasientrom, avlastningsrom
eller dagaktivisering (dersom dette er mulig innenfor loven)
Det bør vurderes å reforhandle eksisterende avtaler ved ODMS, og/eller se på andre
ledige kontorlokaler i Oppdal sentrum.

Formannskapet ber kommunedirektøren komme tilbake med en sak for mulige
løsninger og finansiering.
5. Sentrumsutvikling og parkeringsløsning i sentrum, det avsettes 250 000 kr til
sentrumsprosjektet som kommunestyret har bedt KMT om å gjennomføre.
Finansiering: infrastrukturfondet
6. Lørdagsåpen ungdomsklubb, kostnad inntil 200.000,- Dette vil være et godt og rusfritt
alternativ for ungdom på lørdagskvelden med trygge voksne. Det kan også være et godt
tiltak i et av våre største fremtidsproblemer, utenforskap og manglende inkludering i
arbeidsliv og skole. Ordningen evalueres etter ett års drift. Finansieres ved bruk av
disposisjonsfond.

Verbalforslag:
a. Fra dd. bytter Handlingsplanen navn til «Økonomiplan» for Oppdal kommune.
b. Formannskapet ber ordfører gå i dialog med BUA, frivilligsentralen og Vekst Oppdal
Holdning for å se om de tre aktørene kan samarbeide tettere. Et slikt samarbeid kan
også ses i sammenheng med jobbrelatert aktivitetstilbud til unge voksne, med
utfordringer knyttet til psykisk helse- og rus og tjenesten helse og familie.
c. Trøndelag fylkeskommune har fattet intensjonsvedtak om gratis halleie for
fylkeskommunens idrettshaller, formannskapet ber kommunedirektøren informere
Hovedutvalg for helse og oppvekst rundt vedtaket og praksis/konsekvenser i Oppdal.
d. «Ødehus kartlegging». Formannskapet ber kommunedirektøren kartlegge hvor mange
eldre hus som står ubebodde i Oppdal kommune, med mål om at byggene kan
istandsettes, leies ut eller selges. Kommunedirektør bes om å legge frem en sak for
Utvalg for bygg- og arealplansaker, saken kan ses i sammenheng med det nasjonale
prosjektet «Lys i gamle hus», NTNUs samarbeid med bl.a. Ørlandet kommune og
rapporter fra Ruralis, samt utnyttelse av eldre bygg til fritidsboliger.
e. Formannskapet sender innspill og oppfordring til kulturskolen om å vurdere mulighet for
opprettelse av faget kokkekunst. Kokkekunst for barn kan ses i sammenheng med
rekrutering til matfag i videregående opplæring. Faget kokkekunst kan opprettes i
samarbeid med lokalt næringsliv, restauranter og videregående skole.
f.

Formannskapet ber ordfører gå i dialog med rette aktører for å se på muligheter for at
turistinformasjonen i Oppdal flyttes til Krux innovasjonssenter.

g. Kommunestyret ber ordfører og kommunedirektør gå i dialog med Oppdal skiheiser,
med mål om å redusere priser på ski-kort for barn og familier. Sak legges frem for
formannskapet, her må samarbeid med næringsliv, bruk av frikort for fritidsaktiviteter,
samt eventuelle tiltak som ALLEMED og Fritidserklæringen drøftes.
h. Tilrettelegge Kullsjøen og Rauøra for personer med forflytningsutfordringer ved bygging
av baderampe med Kullsjøen og anlegge klopper/stier på Rauøra. Kommunedirektøren
starter planlegging av tiltaket og legger så frem en skisse for hvordan det kan utføres
sammen med en kostnadsramme for tiltaket før neste års budsjett skal behandles.
i.

Tilrettelegge for fiske for personer med funksjonsnedsettelser gjerne i samarbeid med
Oppdal Jæger og Fiskarlag. Kommunedirektøren starter planlegging av tiltaket og

legger så frem en skisse for hvordan det kan utføres sammen med en kostnadsramme
for tiltaket før neste års budsjett skal behandles.
Innstilling
Forslag fra AP, KrF og SP v/ Ola Husa Risan:





100% kompenser spesialundervisning i grunnskolen.
Vedtatt med 4 mot 3 stemmer (mindretall: H, V og Uavh.).
12,5 mil kr rehabilitering av Gamle Kongeveg.
Vedtatt med 4 mot 3 stemmer (mindretall: H, V og Uavh.).
500 000 kr til Skisseprosjekt Sanatelltunet 2.
Enstemmig vedtatt.
500 000 kr til Skisseprosjekt ny ungdomsskole og 200 000 kr til Uteområdet på
ungdomsskolen.
Enstemmig vedtatt.

I forslag fra Høyre, Venstre og Uavh. v/ Ingvill Dalseg ble følgende behandlet:
Økonomiske prioriteringer:
1. Enstemmig vedtatt.
2. Falt med 4 mot 3 stemmer (mindretall: H, V og Uavh.).
3. Falt med 4 mot 3 stemmer (mindretall: H, V og Uavh.).
4. Falt med 4 mot 3 stemmer (mindretall: H, V og Uavh.).
5. Falt med 4 mot 3 stemmer (mindretall: H, V og Uavh.).
6. Falt med 4 mot 3 stemmer (mindretall: H, V og Uavh.).
Verbalforslag:
a. Enstemmig vedtatt.
b. Enstemmig vedtatt.
c. Enstemmig vedtatt.
d. Falt med 4 mot 3 stemmer (mindretall: H, V og Uavh.).
e. Enstemmig vedtatt.
f. Enstemmig vedtatt.
g. Falt med 4 mot 3 stemmer (mindretall: H, V og Uavh.).
h. Falt med 4 mot 3 stemmer (mindretall: H, V og Uavh.).
i. Enstemmig vedtatt.

Innstillingen blir som følger:
Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til Handlingsplan 2023-2026, med
følgende endringer:
1.
Driftstiltak 2023-2026:
100% kompenser spesialundervisning i grunnskolen, kostnad 1,7 mil kr.
Inndekning: 372 000 kr i reduserte festeavgiften. Redusert driftsmargin.
2.
Investeringer:
a. 12,5 mil kr til rehabilitering av Gamle Kongeveg.
b. 500 000 kr til Skisseprosjekt Sanatelltunet 2.
c. 500 000 kr til Skisseprosjekt ny ungdomsskole.
d. 200 000 kr til Uteområdet på ungdomsskolen.
Finansiering: Det generelle disposisjonsfondet.
3.
Formannskapet ber kommunedirektøren i Handlingsprogram for 2024-2027 ikke legge
besparelser eller kutt i sektorene barn og unge – eldre og omsorg.
Verbalforslag:
a.
Fra dd. bytter Handlingsplanen navn til «Økonomiplan» for Oppdal kommune.
b.
Formannskapet ber ordfører gå i dialog med BUA, frivilligsentralen og Vekst Oppdal
Holdning for å se om de tre aktørene kan samarbeide tettere. Et slikt samarbeid kan
også ses i sammenheng med jobbrelatert aktivitetstilbud til unge voksne, med
utfordringer knyttet til psykisk helse- og rus og tjenesten helse og familie.
c.
Trøndelag fylkeskommune har fattet intensjonsvedtak om gratis halleie for
fylkeskommunens idrettshaller, formannskapet ber kommunedirektøren informere
Hovedutvalg for helse og oppvekst rundt vedtaket og praksis/konsekvenser i Oppdal.
d.
Formannskapet sender innspill og oppfordring til kulturskolen om å vurdere mulighet for
opprettelse av faget kokkekunst. Kokkekunst for barn kan ses i sammenheng med
rekrutering til matfag i videregående opplæring. Faget kokkekunst kan opprettes i
samarbeid med lokalt næringsliv, restauranter og videregående skole.
e.
Formannskapet ber ordfører gå i dialog med rette aktører for å se på muligheter for at
turistinformasjonen i Oppdal flyttes til Krux innovasjonssenter.
f.
Tilrettelegge for fiske for personer med funksjonsnedsettelser gjerne i samarbeid med
Oppdal Jæger og Fiskarlag. Kommunedirektøren starter planlegging av tiltaket og
legger så frem en skisse for hvordan det kan utføres sammen med en kostnadsramme
for tiltaket før neste års budsjett skal behandles.

