Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2017

Behandling
Uttalelser fra følgende er oversendt kommunestyret:
Bygningsrådet, sak 17/47
Driftsutvalget, sak 17/16
Eldrerådet, sak 17/3
Funksjonshemmedes råd, sak 17/4
Referat fra formannskapets høring 13.06.17.
I tillegg er følgende søknad/uttalelse oversendt kommunestyret:
Trønderalpin, Vangslia alpinklubb, dat. 09.06.17
Oppdal Næringsforening, dat. 15.06.17
Frp v/ Sigmund Fostad foreslo:
Kommunestyret vedtar som handlingsplan for 2018-2021, det opprinnelige vedlagte forslaget fra
rådmannen til formannskapet, med følgende endringer/tillegg:
1. Idrettshall.
Det vises til framlagt skisseprosjekt for idrettshall, utarbeidet av arbeidsgruppe med
representanter fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Oppdal kommune. Realisering av
idrettshallprosjektet i tråd med prosjektrapporten innarbeides i handlingsplanen. Tiltaket
medfører 2,0 mill. kr. i økte utgifter/tapte inntekter årlig for Oppdal kommune. Forslaget
finansieres med økte årlige frie inntekter, jfr. rådmannens beregninger i saksinnledningen, samt
ved å forlenge avdragstid på eksisterende lån slik at den samlede årlige inndekning blir
2.0 mill. kr.
Kommunestyret ber om at plasseringen av ny idrettshall blir fastsatt i reguleringsplan der
ønskelige samfunksjoner med eksisterende idrettshall søkes optimalisert. Fylkeskommunen skal
eie idrettshallen. Den nærmere avklaring av tomtegrunn og driftsforhold må løses i en avtale
med fylkeskommunen, med godkjenning av formannskapet. Det nevnte årlige beløpet på 2 mill.
kr. skal utgjøre kommunens samlede bidrag til investerings- og FDV-kostnadene med hallen.
Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeid med reguleringsplan for området der
plasseringen av idrettshallen avklares. Videre bes rådmannen sørge for å legge fram
framforhandlet avtale med fylkeskommunen for godkjenning.
2. Kulturhuset.
Kulturhuset tilføres investeringsmidler på kr. 2520000,- i 2018. Midlene skal brukes til
gjennomføring av bygningsmessige endringer som det er søkt om, slik at lovpålagte tiltak
prioriteres først. Tiltaket finansieres med kr. 450000,- i momskompensasjon, og kr. 2050000,- i
lån fra kapitalfondet.
3. Demensboligene og Dagsentret.
I forbindelse med driftsstart av demensboligene overflyttes en midlertidig bevilgning på kr.
600000,- fra Dagsentret for demente til å dekke kostnader med bemanning i de nye boligene.
Kommunestyret ønsker å se nærmere på det fremtidige behovet til Dagsentret for demente, og

ber rådmannen legge fram en sak til Driftsutvalget der behovet blir nøye vurdert, samtidig som
muligheter for andre tiltak blir belyst. Saken legges fram for Driftsutvalget i god tid før
budsjettbehandlingen for 2018.
4. Effektivisering. Besparelser.
Kommunestyret ber om at rådmannen, før neste revisjon av handlingsplanen, legger fram en
vurdering av mulighetene for bedre og raskere markering av endringer i ressursbehovet innenfor
de forskjellige kommunale virksomhetsområder, slik at det kan brukes til reell omfordeling i
handlingsplanen.
I tidligere handlingsplaner er det gjentatte ganger påpekt at Oppdal har høye kostnader til
energiforbruk i forhold til andre kommuner. I kommunens Klima- og energiplan er det foreslått
at kommunen tar i tak både med energisløsingen, gjenvinning og varmepumper. I mange anlegg
er det allerede investert i løsninger som forutsetter varmepumpe/gjenvunnet varme. Men
fellesanlegget som skulle produsere gjenvinning og jordvarme er uteblitt. Ifølge tidligere
beregninger vil en slik løsning gi store, varige besparelser. Kommunestyret ber rådmannen
fremme forslag til en slik samlet løsning i god tid før neste revisjon av handlingsplanen.
Kostnadene med et slikt prosjekt dekkes av infrastrukturfondet.
5. Nydyrking.
Ordningen med nydyrkingstilskudd opprettholdes i perioden. Tiltaket på kr. 150000,finansieres årlig fra næringsfondet.
6. Bredbåndutbygging.
Kommunestyret går inn for å yte tilskott til bredbåndutbygging i deler av kommunen der det i
utgangspunktet ikke kan regnes å være bedriftsøkonomisk lønnsomt. For å kunne nyttiggjøre
seg tilskottsmidler fra NKOM og STFK, avsettes det inntil kr. 700000,- som engangs
investeringstilskott i 2018. Bevilgningen dekkes av infrastrukturfondet, og søknader avgjøres av
kommunestyret.
7. Gravfeltet på Vang.
Kommunestyret går inn for opprusting og utvikling av gravfeltet som en severdighet med sikte
på tilrettelegging for økning i turisttilstrømningen. Under forutsetning av at arbeidsgruppa
utarbeider og får godkjent en konkret prosjektplan for en langsiktig utvikling av feltet, vil
kommunestyret støtte en videre oppfølgning i handlingsplanen. Årlige bevilgninger på inntil
250000,- dekkes fra infrastrukturfondet. Arbeidsgruppa for Vang avgir årlig rapport om
tiltakene til kommunestyret.
8. Opplæringskontor.
Kommunestyret godkjenner tilskott til det tverrfaglige opplæringskontoret, jfr. søknad fra
Nasjonalparken Næringshage med kr. 175000,- hvert år i planperioden. Beløpet finansieres ved
tilsvarende reduksjon av midler til sentraladministrasjonen, der tilsvarende arbeidsoppgaver har
ligget til nå.
9. Forskottering Nerskogvegen.
Kommunestyret samtykker i forskottering av inntil kr. 5 mill. til oppgradering av Nerskogvegen
dersom den øvrige del av finansieringen av prosjektet går i orden. Forskotteringen ytes som lån
til fylkeskommunen mot garantert tilbakebetaling med rentefot 3 % p.a. i inntil 5 år.
10. Fornybar energi.
Kommunestyret mener at mulighetene for utvikling av fornybar energi i kommuneområdet bør
avklares snarest slik det er forutsatt i gjeldende Energi- og klimaplan. Dette vil kunne ha helt
utslagsgivende betydning for mulig framtidig satsing på en utvikling som kan styrke lokal

virksomhet, samtidig som det kan medvirke positivt til å nå de energi- og klimamål som er satt
både globalt og nasjonalt. Kommunestyret ber om at rådmannen snarest utarbeider en
arbeidsplan for en slik avklaring, slik at den kan behandles senest sammen med forslaget til ny
Energi- og klimaplan.
11. Luvegen 7.
Kommunestyret fastsetter at denne tomta skal nyttes til framtidige kommunale boliger for
beboere med særskilte behov.
12. Kjøp av festet grunn.
Kommunestyret viser til de forskjellige rentesatser som nyttes ved beregning av festeavgifter og
lån til kjøp av grunn, og ber rådmannen legge fram en vurdering av fordeler og ulemper med
mulig omgjøring fra feste til eie av større arealer som kommunen fester. Vurderingen bes
framlagt før behandlingen av budsjettet for 2018.
SP v/ Kari Toftaker foreslo:
Kommunestyret vedtar som handlingsplan for 2018-2021, det opprinnelige vedlagte forslaget fra
rådmannen til formannskapet, med følgende endringer/tillegg:
1. Idrettshall
Realisering av flerbrukshall med en kostnadsramme på 100 000 000 innarbeides i
handlingsplanen. Tiltaket medfører 2,0 mill. kr. i økte utgifter/tapte inntekter årlig for Oppdal
kommune. Forslaget finansieres med økte årlige frie inntekter samt ved å forlenge avdragstid på
eksisterende lån slik at den samlede årlige inndekning blir 2.0 mill. kr.
Kommunestyret ber om at plasseringen av ny flerbrukshall blir fastsatt i reguleringsplan der
ønskelige samfunksjoner med eksisterende idrettshall søkes optimalisert. Fylkeskommunen skal
eie / være medeier i flerbrukshallen. Den nærmere avklaring av tomtegrunn og driftsforhold må
løses i en avtale med fylkeskommunen, med godkjenning av formannskapet. Det nevnte årlige
beløpet på 2 mill. kr. skal utgjøre kommunens samlede bidrag til investerings- og FDVkostnadene med hallen. Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeid med reguleringsplan
for området der plasseringen av flerbrukshallen avklares. Videre bes rådmannen sørge for å
legge fram framforhandlet avtale med fylkeskommunen for godkjenning.
5. Nydyrking
Ordningen med nydyrkingstilskudd opprettholdes i perioden. Tiltaket på kr. 300000,finansieres årlig fra næringsfondet.
11. Utbygging av kantine ved Oppdal ungdomsskole Forprosjekt budsjettert med kr 320 000
iverksettes i planperioden. Tiltaket finansieres ved bruk av Kapitalfondet.
AP v/ Anne-Grethe Hoelsether:
Verbalforslag:
Oppdal IL har i flere år arbeidet for å få mulighet til å bygge en fotballhall i tilknytning til
sentralskole- og idrettsanlegget i sentrum. De har i høring til formannskapet presentert et forslag
til konsept som er innenfor en økonomisk ramme Oppdal IL vil kunne finansiere og drifte med
Oppdal kommune som støttespiller.

Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med Oppdal IL om planlegging og realisering av en
9’er fotballhall i tilknytning til eksisterende idrettshall og/eller "nye grus". Videre ber
kommunestyret om at det i samarbeidet med fylkeskommunen om ny idrettshall drøftes mulig
samhandling mellom idrettshall og fotballhall om blant annet garderober, toaletter, ankomst og
parkeringsløsninger.
Rådmannen bes legge fram en rapport for kommunestyret innen utgangen av oktober 2017 om
mulig realisering av fotballhall, herunder også forslag til finansiering og framdrift.
Fellesforslag fra kommunestyret v/Trygve Sande:
Formannskapets innstilling med følgende endringer i punkt 1 og 9 (markert med fete typer):
1. Idrettshall
Kommunestyret viser til framlagt skisseprosjekt for idrettshall utarbeidet av arbeidsgruppe med
repr. fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Oppdal kommune. Realisering av
idrettshallprosjektet i tråd med prosjektrapport, innarbeides i handlingsplanen. Tiltaket medfører
2,0 mill. kr. i årlige økte utgifter og tapte leieinntekter for Oppdal kommune. Forslaget
finansieres ved bruk av ubenyttede frie midler, samt å forlenge avdragstid på eksisterende lån
tilsvarende en redusert avdragsbelastning, som samlet gir inndekning på 2,0 millioner kroner .
Kommunestyret ber om at man ved videre prosjektering vurderer plassering av ny idrettshall i
tilknytning til eksisterende idrettshall. Årlig beløpet overføres til fylkeskommunen og utgjør
kommunens bidrag til investering og FDV i idrettshallen som vil eies av fylkeskommunen.
Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeid med reguleringsplan for avklaring av ny
idrettshall.
9. Følgende strykes: Resterende beløp, av statlige overføringer, settes inn på generelt
disposisjonsfond.
Fellesforslag fra kommunestyret v/ordf. Kirsti Welander:
9.
Gravfeltet på Vang
Tillegg til formannskapets innstilling:
1.setning: Under forutsetning av at arbeidsgruppa utarbeider og får godkjent en konkret
prosjektplan for en langsiktig utvikling av feltet, vil kommunestyret støtte en videre oppfølgning
i handlingsplanen.
Vedtak
Ragnar Welander ba om permisjon fra møtet fra kl. 13.15 før votering i denne saken, som ble
innvilget. Steinar Granlund tiltrådte.
Votering:
K. Toftakers forslag ang. idrettshall falt med 1 mot 24 stemmer. (M.tall: K.Toftaker)

Pkt. 1 Idrettshall
Ved votering mellom formannskapets innstilling og S. Fostads forslag nr. 1, ble formannskapets
innstilling vedtatt med 24 mot 1 stemme. (M.tall: Frp)
Ved votering mellom formannskapets innstilling pkt. 1 og T. Sandes fellesforslag ang.
idrettshall, ble T.Sandes fellesforslag enst. vedtatt.
Pkt. 2 Effektivisering
Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt.
S. Fostads pkt. 4 ang. effektivisering/besparelser ble enst. vedtatt.
Pkt.3 Kulturhuset
Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt. (S.Fostad trakk sitt forslag nr. 2.)
Pkt. 4 Nerskogveien
Ved votering mellom formannskapets innstilling og S. Fostads pkt. 9, ble formannskapets
innstilling vedtatt med 24 mot 1 stemme. (M.tall: Frp)
Pkt. 5 Luvegen 7
Ved votering mellom formannskapets innstilling og S. Fostads pkt. 11, ble formannskapets
innstilling vedtatt med 24 mot 1 stemme. (M.tall: Frp)
Pkt. 6 Dagsenter demente (verbalforslag)
Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt. (S.Fostad trakk sitt forslag nr. 3.)
Pkt. 7 Nydyrking
K. Toftakers forslag falt med 5 mot 20 stemmer. (M.tall: Uavh. v/O.A.Hoel, Krf, SP
v/K.Toftaker, Frp, V v/K.Riise)
Ved votering mellom formannskapets innstilling og S. Fostads pkt. 5, ble formannskapets
innstilling vedtatt med 17 mot 8 stemmer. (M.tall: SP v/K.Toftaker, Venstre, Frp, Krf, Uavh.
v/O.A.Hoel.)
Pkt. 8 Bredbånd
Formannskapets innstilling ble enst. vedtatt.
Pkt. 9 Vang
Ved votering mellom formannskapets innstilling og S. Fostads pkt. 7, ble formannskapets
innstilling vedtatt med 24 mot 1 stemme. (M.tall: Frp)
Fellesforslag v/T.Sande ble enst. vedtatt.
Fellesforslag v/ordf. K. Welander ble enst. vedtatt.

10. Tverrfaglig opplæringskontor
Ved votering mellom formannskapets innstilling og S. Fostads pkt. 8, ble formannskapets
innstilling vedtatt med 22 mot 3 stemmer. (M.tall: Frp, AP v/M.Snøve,SP v/O.H.Risan)
Verbalforslag i formannskapets innstilling ang. koordineringskomiteen ble enst. vedtatt.
S. Fostads forslag pkt. 10 Fornybar energi ble enst. vedtatt.
S. Fostads forslag pkt. 12 Kjøp av festet grunn ble enst. vedtatt.
K. Toftakers forslag ang. kantine falt med 7 mot 18 stemmer. (M.tall: SP, AP
v/A.G.Hoelsether)
A.G.Hoelsethers verbalforslag ang. fotballhall falt med 8 mot 17 stemmer. (M.tall: AP v/ordf.
K.Welander, R.H.Skjevik, T.Mesloe, E.Heggvold, I.Heggvold, A.G. Hoelsether, V v/T.Sande,
Frp)
Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble til slutt enst. vedtatt.
Vedtaket blir som følger:
1.
Idrettshall
Kommunestyret viser til framlagt skisseprosjekt for idrettshall utarbeidet av arbeidsgruppe med
repr. fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Oppdal kommune. Realisering av idrettshallprosjektet i tråd med prosjektrapport, innarbeides i handlingsplanen. Tiltaket medfører 2,0 mill.
kr. i årlige økte utgifter og tapte leieinntekter for Oppdal kommune. Forslaget finansieres ved
bruk av ubenyttede frie midler, samt å forlenge avdragstid på eksisterende lån tilsvarende en
redusert avdragsbelastning, som samlet gir inndekning på 2,0 millioner kroner.
Kommunestyret ber om at man ved videre prosjektering vurderer plassering av ny idrettshall i
tilknytning til eksisterende idrettshall.
Årlig beløpet overføres til fylkeskommunen og utgjør kommunens bidrag til investering og FDV
i idrettshallen som vil eies av fylkeskommunen. Kommunestyret ber rådmannen igangsette
arbeid med reguleringsplan for avklaring av ny idrettshall.
2.
Effektivisering
Det forutsettes at samlet effektivisering, jf. rådmannens forslag til handlingsplan opprettholdes,
og at halvparten av sykehjemmets og hjemmetjenestens sin andel fordeles på de resterende
enhetene.
Kommunestyret ber om at rådmannen, før neste revisjon av handlingsplanen, legger fram en
vurdering av mulighetene for bedre og raskere markering av endringer i ressursbehovet innenfor
de forskjellige kommunale virksomhetsområder, slik at det kan brukes til reell omfordeling i
handlingsplanen.
I tidligere handlingsplaner er det gjentatte ganger påpekt at Oppdal har høye kostnader til
energiforbruk i forhold til andre kommuner. I kommunens Klima- og energiplan er det foreslått
at kommunen tar i tak både med energisløsingen, gjenvinning og varmepumper. I mange anlegg
er det allerede investert i løsninger som forutsetter varmepumpe/gjenvunnet varme. Men
fellesanlegget som skulle produsere gjenvinning og jordvarme er uteblitt. Ifølge tidligere
beregninger vil en slik løsning gi store, varige besparelser. Kommunestyret ber rådmannen

fremme forslag til en slik samlet løsning i god tid før neste revisjon av handlingsplanen.
Kostnadene med et slikt prosjekt dekkes av infrastrukturfondet.

3.
Kulturhus
Kulturhuset tilføres investeringsmidler på kr. 2 520 000,- i 2018. Det gjennomføres
bygningsmessige endringer der lovpålagte tiltak prioriteres. Tiltaket finansieres med 0,45
millioner i momskompensasjon og 2,05 millioner i lån fra kapitalfondet.
4.
Nerskogveien
Kommunestyret er særdeles glad for at det nå ser ut til å komme til en løsning for oppgradering
av Nerskogveien. Dette er til beste for fastboende, Oppdal og Rennebu Kommune samt næringsinteresser i området. Oppdal kommune stiller seg positiv til å forskuttere inntil 5 millioner av
oppgraderingen.
5.
Luvegen 7
Kommunestyret ønsker å fastsette disponering av dette tomtearealet til fremtidige kommunale
boliger for beboere med særskilte behov. Nærheten til sykehjem, hjemmetjeneste og sentrum
gjør at tomtearealet er godt egnet til å dekke et kommende behov.
6.
Nydyrkingstilskudd
Kommunestyret ønsker å videreføre ordningen med nydyrkingstilskudd. Tiltaket på
kr. 150 000 finansieres årlig gjennom økte frie inntekter.
7.
Bredbånd
Kommunestyret mener at Oppdal kommune bør stimulere til bredbåndsutbygging i områder der
det ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt. For å nyttiggjøre seg tilskuddsmidler fra NKOM og
STFK vedtas å avsette inntil kr. 700.000,- som engangsinvestering for 2018. Bevilgningen
finansieres gjennom bruk av infrastrukturfondet.
8.
Gravfeltet på Vang
Under forutsetning av at arbeidsgruppa utarbeider og får godkjent en konkret prosjektplan for en
langsiktig utvikling av feltet, vil kommunestyret støtte en videre oppfølging i handlingsplanen.
Gravfeltet på Vang er Oppdals store kulturskatt. Kommunestyret bevilget 250 000 kr for året
2017, med disse midlene har arbeidsgruppen generert ca 1 million kroner for året 2016/2017, og
betydelige løft for Vang og kulturen rundt er gjort. For ytterliggere tiltak ved gravfeltet bevilges:
kr. 250 000,- 2018 og 2019
kr. 50 000,- 2020 og 2021
• Stisystem (for å kanalisere ferdsel, lede folk rundt på feltet) kr 1 million
• Markedsstrategi, økt synlighet og samarbeid (Kongevegen, pilegrimsleden, turisme)
• Videre utvikling av gravfeltet
Arbeidsgruppen for Vang avgir årlig rapport til kommunestyret for fremdriften rundt gravfeltet.
Inndekning: Økt statlige overføringer.

9.
Tverrfaglig opplæringskontor
Kommunestyret støtter drift av tverrfaglig opplæringskontor i henhold til søknad fra
Nasjonalparken Næringshage med kr. 175 000,- hvert år i planperioden.
Beløpet finansieres ved bruk av økte statlige overføringer.
Vedtatte verbalforslag:
10.
Fornybar energi
Kommunestyret mener at mulighetene for utvikling av fornybar energi i kommuneområdet bør
avklares snarest slik det er forutsatt i gjeldende Energi- og klimaplan. Dette vil kunne ha helt
utslagsgivende betydning for mulig framtidig satsing på en utvikling som kan styrke lokal
virksomhet, samtidig som det kan medvirke positivt til å nå de energi- og klimamål som er satt
både globalt og nasjonalt. Kommunestyret ber om at rådmannen snarest utarbeider en
arbeidsplan for en slik avklaring, slik at den kan behandles senest sammen med forslaget til ny
Energi- og klimaplan.
11.
Kjøp av festet grunn
Kommunestyret viser til de forskjellige rentesatser som nyttes ved beregning av festeavgifter og
lån til kjøp av grunn, og ber rådmannen legge fram en vurdering av fordeler og ulemper med
mulig omgjøring fra feste til eie av større arealer som kommunen fester. Vurderingen bes
framlagt før behandlingen av budsjettet for 2018.
12.
Dagsenter for demente
I forbindelse med driftsoppstart av demensboligene, overflyttes en midlertidig bevilgning på kr.
0,6 mill. fra Dagsenteret for demente til å dekke bemanning i de nye boligene. Kommunestyret
ønsker å se nærmere på det framtidige behovet til Dagsenteret for demente og ber rådmannen
legge fram en sak til driftsutvalget der behovet blir godt vurdert samt muligheten for andre tiltak
blir belyst. Saken legges fram for driftsutvalget i god tid før budsjettbehandling for 2018.
13.
Planer, råd og medlemskap:
Koordineringskomiteen får fremlagt en sak, hvor råd og medlemskap kommunen er med i
redegjøres for. Komiteen bør gjennomgå medlemskap kommunen har i råd, utvalg mm for å se
om noe kan avvikles. Komiteen kan også se om kommunen har planer som har utspilt sin
funksjon.
Koordineringskomitéen konkluderer og legger frem sak for kommunestyret.

