Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019

Behandling
Følgende er utsendt til kommunestyret:
Uttalelser fra arbeidsmiljøutvalget, sak 19/2 , eldreråd, sak 19/2 og funksjonshemmedes råd,
sak 19/1.
I.
Tilleggsforslag til formannskapets innstilling:
Fellesforslag fra kommunestyret v/Tor Snøve:
1.
Det bevilges 5,5 mill. kr. i tilskudd til Oppdal idrettslag i 2020 til støtte for ny fotballhall. Beløpet
finansieres ved bruk av disposisjonsfond øremerket «tilskudd fotballhall».
AP/V/KrF v/Tor Snøve foreslo:
2.
Det bevilges kr. 481 000 til 80% stilling ergoterapeut.
3.
Rammene til Oppdal kulturhus KF økes med kr. 600.000. Midlene øremerkes slik: Kr. 300 000
til økt administrasjonsressurs og kr. 300 000 til økt lærerressurs ved Oppdal kulturskole.
4.
Tiltakene i punkt 2 og 3 er varige driftstiltak på tilsammen kr. 1 081 000. tiltakene finansieres
ved å redusere varaordførerstillingen fra 40% til 20 % (kr. 211 000 ) og ved å øke avdragstiden
på lån tilsvarende årlige reduserte avdragskostnader på kr. 870 000.
5.
Investeringer i ikt-infrastrukturtiltak i 2020, tilsammen kr. 6 376 000, tas ut av økonomiplanen
da tiltaket gjennomføres i 2019. Rente- og avdragsutgifter i 2020 som følge av at tiltaket
gjennomføres i 2019, kr. 385.000, dekkes innen enheten støtte og stabs egne rammer.
II.
Høyre v/ Ingvill Dalseg foreslo:


Strategi kultur og natur som betingelser for helhetlig bærekraftig stedsutvikling
av Oppdal sentrum:
150 000 kr

God planlegging og utvikling av byer og tettsteder er viktig for trivsel og trygghet, bosetting,
næringsutvikling og miljøhensyn.
Oppdal kan se på stedsutvikling med bygdeliv, med boliger, næringsliv, kultur og tjenester, mer
grønn mobilitet, design, landskap og arkitektur som attraktive element. Vi bør utarbeidet en
strategi for sentrum og få råd om tiltak for en helhetlig og bærekraftig sentrumsutvikling.
Hva er bra i Oppdal sentrum, hva kan bli bedre og hvordan kan vi knytte ting sammen slik at
bedre synergier oppnås? Har vi tatt oss tid til å se på bygde generatorene? Hva gjør Oppdal
unikt og hvorfor kommer folk hit?

Hvor ble den grønne-aksen av - «Plussen»?
Oppdal kommune ber Nasjonalparken næringshage, som utfører næringsoppdrag på vegne av
Oppdal kommune, til å lage en strategi for sentrum med fokus på natur og kultur, strategien bør
gi råd til kommunestyret og bygningsråd om tiltak for en helhetlig og bærekraftig
sentrumsutvikling.
Kommunestyret ber spesielt om at vurderinger rundt følgende faktorer:
• Kultur og natur
• Landbruk og lokalmat
• Parkeringsprinsipper
• Attraksjoner
• Arealbruk og reguleringsplaner
Det avsettes kr 150 000 til formålet.


Kantine Oppdal ungdomsskole:
500 000 kr

Elevkantine på Ungdomsskolen.
Støtter forslag fra Ungdomsrådet om å flytte skisseprosjektet frem til 2020
Flytte frem kantine skisseprosjekt til 2020. Kr 500.000,Finansiering flyttes frem som forslaget fra 2021: lån fra kapitalfondet kr 400 000 og Mva
refusjon 100 000


Utstyrssentral
300 000 kr

• 50 000.- Oppdal kommune 2019
• 100 000.- Bufdir. (Søkt om 400 000.-)
• 10 000.- Sparebank 1 SMN. Skateparkutstyr. (Søkte om 10 000.- som var maksbeløp)
• 40 000.- Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag (Fylkeskommunen).
Høsttur, friluftsutstyr. (Søkt om 55 000.-)
• Søkt om kr 50 000.- Alpinutstyr hos Storebrand “Vi heier på”- konkurranse. Ikke fått svar
ennå.
• Midler fra Trøndelag Fylkeskommunen med søknadsfrist 01.09.19
Pedagogisk planleggingstid i barnehagene:
Kr 300 000 avsettes til finansiering og oppstart utstyrssentral.


Kommunepsykolog:
380 000 kr

Lønn psykologspesialist i 100% stilling 900 000 kr. Sunndal kommune har meldt tilbake til
Oppdal kommune at de er positive til et samarbeid rundt opprettelse av psykologspesialist
stilling. Det er pågående dialog med Rennebu.
Skal Oppdal kommune ha en mulighet for å innfri krav om psykolog i kommunene, bør vi utlyse
en stilling. Det vil komme statlige overføringer, ca 300 000, endelig sum for overføringer legges
frem i forbindelse med statsbudsjettet i desember, men midlene er ikke øremerket og i
økonomiplanen innarbeidet til annen drift.
Fra 2020, forutsatt at formannskapet innfrir IKT løsning ved bruk av mindreforbruk, vil ikke
låneopptak til IKT finansiering gi: Renter og avdrag på 5 millioner, 255 000 + 120 000 =
380 000 som kan gå som drift og lønn til kommunepsykolog.


Nytt industriområde, klargjøring nye tomter, ved forespørsel
250 000 kr

Innspill tekniske tjenester, prioritet 7



Gatelys i skoleveier, jfr trafikksikkerhetsplanen
500 000 kr
Oppsetting av veglysanlegg på strekninger av boligveger som benyttes som skoleveg jfr
nylig vedtatt trafikksikkerhetsplan. Dette som egenandel for å søke fylket om
trafikksikkerhetsmidler (krav om 50%)

Finansiering ved bruk av generelt disposisjonsfond/ mindreforbruk 2018 kr. 7.529.810,Tiltak 2019

Tiltak 2020

Strategi sentrum

150 000

Kantine ungdomsskolen

500 000**

Utstyrssentral

300 000

HMS helsesentr

280 000

HMS helsesentr.

200 000

HMS varme/sol

280 000

IKT

4 369 811

Gjevilvassaken

1 000 000

Meningokokkvaksine

20 000

Kommunepsykolog

380 000*
970 000
6 129 811

Næringstiltak, tomter

250 000

Gatelys i skoleveier, jfr trafikksikkerhetsplanen

500 000

Mindreforbruk 2018

-1 399 999

**Kantine ungdomsskolen

500 000

Finansieres lån kapitalfondet kr 400 000 + mva refusjon 100 000 kr
*255 000 + 120 000 = 380 000 (forutsatt ikke låneopptak 5 millioner til IKT løsning)
-179 000
III
Uavh. v/Odd Arne Hoel foreslo:
Kommunestyret vedtar å iverksette «Bondens medarbeider» i et klassetrinn på Aune
barneskole, Drivdalen Oppvekstsenter og Midtbygda Oppvekstsenter. Det settes av 150 000 til
prosjektet. Finansieringen trekkes fra næringsfondet.
IV.
SP v/Kari Toftaker foreslo:
Tilleggsforslag til rådmannens tilrådning:

Kommunestyret vedtar å tilleggsbevilge ekstra 100 000 til totalt 400 000 da nydyrkingsaktiviteten er så stor.
Nydyrkingstilskuddet finansieres over næringsfondet.
V.
SP v/Arne Braut foreslo:
For å møte behovet for oppdaterte læremidler i forbindelse med implementering av nye
læreplaner vedtar kommunestyret å øke den totale ramma til skolen med kr 400 000 pr år.
Tiltaket finansieres ved økt avdragstid på kommunens lån.
Verbalforslag:
Høyre v/Ingvill Dalseg:
A. Kommunestyret ber rådmannen utrede behov for kontorer for kommunale helsetjenester
eller andre brukere i kjelleren ved legesenteret ODMS.samt utrede muligheten for
samlokalisering av alle kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester i Russervegen 5.
B. FNs bærekraftmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030 (FN-sambandet) Oppdal kommune vil bruke
bærekraftsmålene som byggeklosser, for å skape et bærekraftig Oppdal, i dette arbeidet bes
rådmannen legge frem en sak for kommunestyret med forslag til bærekraftsmål vi kan løfte og
arbeide med i kommende periode.
SP v/Ingrid Grøtte Johansson:
Rådmannen bes utarbeide en Plan for frivillighet. Saken legges fram
til behandling i kommunestyret
Frp v/Sigmund Fostad:
Vedr. eiendomsskatt:
Første periode i det foreslåtte verbalforslaget endres til følgende:
Rådmannens forslag til eiendomsskatt og skattegrunnlag legges til grunn i
handlingsplanbehandlingen, med unntak av den foreslåtte endringen av den etablerte
fritaksregelen for boliger som blir brukt for helårsboliger de første 10 årene etter oppføring.

Monica Flor ba om permisjon fra møtet kl. 15.10, før votering i denne saken. Ove Karlsvik
tiltrådte i hennes sted.
Eirin Heggvold ba om permisjon fra møtet kl. 16.10, før votering i denne saken. Ingen varam. i
hennes sted.
Vedtak
1.
Kommunestyrets fellesforslag ble enst. vedtatt. (24 st.)
2.
T.Snøves forslag ang. ergoterapeut ble vedtatt med ordførerens dobbeltstemme, 13 mot 12
stemmer. (M.tall: H,Frp,SP,Uavh. O.A.Hoel)

3.
T.Snøves forslag ang. økning ramme Oppdal kulturhus KF ble vedtatt med 13 mot 11 stemmer.
(M.tall: H,Frp,SP v/O.H.Risan,B.M.Sæteren,O.Skarsheim,A.Braut,K.Toftaker,Uavh. O.A.Hoel)
4.
T.Snøves forslag ang. finansiering av pkt. 2 og 3 ble vedtatt med ordførerens dobbeltstemme,
13 mot 12 stemmer. (M.tall: H,Frp,SP,Uavh. O.A.Hoel)
5.
T.Snøves forslag ang. investeringer i ikt-infrastrukturtiltak ble vedtatt med ordførerens
dobbeltstemme, 13 mot 12 stemmer. (M.tall: H,Frp,SP,Uavh. O.A.Hoel)
Ingvill Dalsegs forslag, kulepunktene ang. 1)strategi kultur og natur, 3)utstyrssentral,
4)kommunepsykolog, 5) nytt industriområde - klargjøring nye tomter og 6) gatelys i skoleveier
trekkes.
Ingvill Dalsegs forslag, kulepkt. 2) ang. kantine ungdomsskolen falt med ordførerens
dobbeltstemme, 12 mot 13 stemmer. (M.tall: H,Frp,SP,Uavh. O.A.Hoel)
Kari Toftakers forslag falt med ordførerens dobbeltstemme, 13 mot 12 stemmer. (M.tall:
H,Frp,SP,Uavh. O.A.Hoel)
Arne Brauts forslag ble vedtatt med 23 mot 1 stemme. (M.tall: V v/T.Sande)
Odd A.Hoels forslag ble enst. vedtatt. (24 st.)
Verbalforslag:
Ingvill Dalsegs forslag, pkt. A ble enst. vedtatt. (24 st.)
Ingvill Dalsegs forslag, pkt. B falt med 4 mot 20 stemmer. (M.tall: H)
S.Fostads forslag falt med 3 mot 21 stemmer. (M.tall Frp, H v/E.Dahle,A.Liberg)
Ingrid G.Johanssons forslag falt med 11 mot 13 stemmer. (M.tall: SP, H, Uavh. O.A.Hoel)
Til slutt ble formannskapets innstilling med de vedtatte endringer enst. vedtatt. (24 st.)
Vedtaket blir som følger:
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til handlingsplan og økonomiplan 2020-2023, med
tillegg av rådmannens forslag til tiltak for å balansere økonomiplanen, jfr. opplysningene i
saksframlegget, samt følgende tillegg:
 Meningokokkvaksine alle elever ved OVS 20 000 kr
I Oppdal gis det hvert år i januar tilbud om meningokokkvaksine til alle elever OVS. Oppdal
kommune har lagt seg på selvkostprinsippet. Dvs. at elevene må betalte kr. 400 for vaksinen,
(innkjøpspris rundet ned). Faktura sendes foresatte for elever under 18 år. Skoleåret
2018/2019 takket 91 elever ved OVS ja til meningokokkvaksine.
«Min vurdering er at all den tid fhi. anbefaler vaksinen til målgruppen og dette skjer som et
universelt tilbud i regi av skolehelsetjenesten, bør vaksinen på lik linje med øvrige vaksiner, tas
inn i nasjonalt vaksinasjonsprogram og være gratis. Hvert år dør unge mennesker på grunn av

meningokokksykdom. Min begrunnelse ut over fhi `s medisinskfaglige anbefaling, er klokkeklar
og knyttet til behovet for å utjevne sosiale ulikheter og bidra til ett likeverdig lavterskel
helsetilbud til ungdom. Vi vet at unge i dag takker nei på grunn av familiens økonomi. Ungdom
snakker sammen og det å måtte fortelle om årsak til at man velger bort- eller finne på en
alternativ forklaring, er for mange både skamfullt og direkte helseskadelig»
Nina J. Mjøen, Helsesykepleier, Leder Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Oppdal
kommune.
24.04.19 gjorde Trøndelag fylkesting følgende vedtak: «Trøndelag fylkeskommune tilbyr
vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse gratis til alle elever i videregående skole, fra og
med skoleåret 2019/2020. Kommunene i fylket inviteres med i et spleiselag for å finansiere
ordningen.»
Kommunestyret setter av kr 20 000 til meningokokkvaksinering av elever ved OVS, beløpet er
tenkt som en 50/50 finansiering med Trøndelag fylkeskommune. Videre finansiering og avtale
legges etter dialog med Trøndelag fylkeskommune.
 Det bevilges 5,5 mill. kr. i tilskudd til Oppdal idrettslag i 2020 til støtte for ny fotballhall.
Beløpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond øremerket «tilskudd fotballhall».
 Det bevilges kr. 481 000 til 80% stilling ergoterapeut.
 Rammene til Oppdal kulturhus KF økes med kr. 600.000. Midlene øremerkes slik: kr. 300 000
til økt administrasjonsressurs og kr. 300 000 til økt lærerressurs ved Oppdal kulturskole.
 Tiltakene i kulepunkt 3 og 4 er varige driftstiltak på tilsammen kr. 1 081 000. Tiltakene
finansieres ved å redusere varaordførerstillingen fra 40% til 20 % (kr. 211 000 ) og ved å øke
avdragstiden på lån tilsvarende årlige reduserte avdragskostnader på kr. 870 000.
 Investeringer i ikt-infrastrukturtiltak i 2020, tilsammen kr. 6 376 000, tas ut av økonomiplanen
da tiltaket gjennomføres i 2019. Rente- og avdragsutgifter i 2020 som følge av at tiltaket
gjennomføres i 2019, kr. 385.000, dekkes innen enheten støtte og stabs egne rammer.
 For å møte behovet for oppdaterte læremidler i forbindelse med implementering av nye
læreplaner vedtar kommunestyret å øke den totale ramma til skolen med kr 400 000 pr år.
Tiltaket finansieres ved økt avdragstid på kommunens lån.
 Kommunestyret vedtar å iverksette «Bondens medarbeider» i et klassetrinn på Aune
barneskole, Drivdalen Oppvekstsenter og Midtbygda Oppvekstsenter. Det settes av 150 000
til prosjektet. Finansieringen trekkes fra næringsfondet.
Vedtatte verbalforslag:
 Eiendomsskatt:
Rådmannens forslag til eiendomsskattesats og skattegrunnlag legges til grunn i
handlingsplanbehandlingen. Kommunestyret ber derimot om at det legges fram en sak til
kommunestyret med en grundig gjennomgang av hele eiendomsskattesystemet, der det
vurderes flere alternative muligheter for eiendoms skatte innkreving og hvilken økonomiske
konsekvens det enkelte tiltak har. Dette med tanke på å skape en bedre sosial profil. Saken
legges fram for kommunestyret i forbindelse med at kommunen gjennomfører retaksering.
 Helse og omsorg
Det vises til gjeldende helse- og omsorgsplan, gjeldende boligsosial handlingsplan og utredning
om velferdsteknologi. Videre vises til framlagt orientering fra rådmannen om befolkningsutvikling og demografi i Oppdal kommende år.

Rådmannen bes innen 1.mars 2020 framlegge en sak om framtidens helse- og omsorgssektor i
Oppdal kommune. Saken skal beskrive hvordan kommunestyret kan få kunnskap om behov for
mulige endringer i tjenesteyting innen helse- og omsorgstjenesten som er nødvendig for å
imøtekomme framtidige utfordringer innen helse- og omsorgssektoren.

Rådmannen bes innlede dialog med Oppdal idrettslag og andre aktuelle aktører for å
etablere samarbeid om realisering av fotballhall. Det legges frem en sak for kommunestyret.

Det vises til at en kommunepsykologtjeneste er lovpålagt fra 1. januar 2020.
Kommunestyret ber om at rådmannen innarbeider kommunepsykologtjeneste innenfor
eksisterende ramme.

Kommunestyret ber rådmannen utrede behov for kontorer for kommunale helsetjenester
eller andre brukere i kjelleren ved legesenteret ODMS.samt utrede muligheten for
samlokalisering av alle kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester i Russervegen 5.

