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Saksopplysninger
Tydal kommune og Meråker kommune søker om å bli deltakere i Plankontoret med virkning fra
01.07.2022. Fra tidligere er Oppdal, Rennebu, Rindal, Holtålen og Midtre Gauldal kommuner deltakere
i det interkommunale samarbeidet.
Styret for plankontoret behandlet søknaden for Tydal i møte den 04.04.2022, og søknaden fra Meråker
i mai 2022. Styret anbefaler at Tydal og Meråker kommuner tas inn som deltakere i det
interkommunale samarbeidet om Plankontoret.
Vedtektene for Plankontoret må endres dersom Tydal og Meråker kommune skal tiltre samarbeidet.
Styret foreslår endringer av vedtektenes §§ 1, 6 og 7.
Plankontoret har i dag et styre på 5 medlemmer. Styret består av deltakerkommunenes ordfører.
Styret foreslår å utvide styret til 7 medlemmer – ordfører for hver av deltakerkommunene. I dag er
styret beslutningsdyktig når tre deltakerkommuner er representert. Styret foreslår at dette endres slik at
fire deltakerkommuner må være representert for at styret skal være beslutningsdyktig.
Som vedlegg følger gjeldende vedtekter for plankontoret og styrets forslag til reviderte vedtekter.
Plankontorets fondsreserver:
Plankontoret har over en del år opparbeidet seg disposisjonsfond. Fondet har en saldo på
1.473.299,61kroner pr 31.12.2021.
Vurdering
Tydal og Meråker kommunes deltakelse i plankontoret vil slik kommunedirektøren vurderer det styrke
grunnlaget for videre drift av plankontoret.
Kommunedirektøren anbefaler at Tydal kommune og Meråker kommune tas inn som deltakere i
samarbeidet.
Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret slutter seg til styrets forslag til vedtekter.

Kommunedirektøren har forstått det slik at det felles fondet fungerer som et felles risikofond – og er en
sikkerhet i tilfelle drifta av kontoret går med underskudd et eller flere år.
Plankontoret styres i dag etter §27 i tidligere kommunelov. Plankontoret har fire år på seg fra 2019 til å
gjøre vedtak om å ny selskapsform etter §19 i ny kommunelov. Styret har anbefalt at nye medlemmer
tas opp i fellesskapet før Plankontoret endres til kommunalt oppgavefellesskap, jfr. §19 i ny
kommunelov.
Tidligere kommunelovs § 27 regulerer hvordan verdiene i samarbeidet skal deles dersom en av
kommunene går ut av samarbeidet. § 27-3, 2. setning:” Utløsningssummen fastsettes til andelens
nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende
kommune eller fylkeskommune har skutt inn”.
Kommunedirektøren tolker denne bestemmelsen slik at nye deltakere i samarbeidet ikke får noen
andel av det som er spart opp før de ble medlem av samarbeidet dersom de velger å gå ut av
samarbeidet.

Kommunedirektørens tilråding
Oppdal kommune godkjenner at Tydal og Meråker kommuner tas inn som deltakere i det
interkommunale samarbeidet om Plankontoret fra 01.07.2022.
Oppdal kommune godkjenner styrets forslag til reviderte vedtekter for plankontoret. De nye vedtektene
gjøres gjeldende fra 01.07.2022.

