
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019  
 

Behandling 
 
Verbalforslag fra SP, V, Krf og SV v/ Ola Husa Risan: 
 
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge frem en sak for kommunestyret i det første 
møtet etter nyttår om vannsituasjonen i Spælaområdet, og den henvendelse som har blitt sendt 
til kommunen av beboere langs Spælavegen om mulighet for å koble seg til det kommunale 
vann- og avløpsverket. I saken bes det også om at det gjøres rede for kostander ved en enkel 
prosjektering og kostnadsberegne av prosjektet, samt hvilke muligheter kommunen har til å 
finansiere dette.  
 
Verbalforslag fra AP v/ Tor Snøve: 
Det vises til journalpost saksnummer 2019/477-14 av 26.09.2019 vedrørende Svar på søknad 
om kommunalt vann og avløp utover Spælavegen. Kommunestyret vedtar å sette av kr. 
400 000,- i budsjettet for 2020 til å engasjere konsulent for enkel prosjektering for å 
kostnadsberegne prosjektet. Tiltaket finansieres ved bruk av Infrastrukturfondet. 
 
 

Vedtak 
Verbalforslag fra T. Snøve falt med 7 mot 18 stemmer (mindretall: AP og H). 
 
Verbalforslag fra Ola Husa Risan ble enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble formannskapets innstilling med vedtatt verbalforslag enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtaket blir som følger: 
1) Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på 30 000 kroner. 

Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelse. Kommunestyret 
delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor den totale 
garantirammen.  

2) Godtgjørelsen til ordføreren i 2020 fastsettes til 987 997 kroner i henhold til reglement for 
folkevalgte vedtatt i k-sak 2018/104. Beløpet tilsvarer 90% årlig fast godtgjørelse for 
stortingsrepresentanter pr. 1.5.2019. Godtgjørelsen reguleres i løpet av året i forhold til 
endring i stortingsrepresentantenes godtgjørelser. Godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig 
fastsettes i henhold til samme reglement.  

3) Driftsbudsjettet for 2020 fastsettes som vist i hovedoversiktene  

 «Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5 -4 første ledd». 
Budsjetterte beløp til Generelle driftsinntekter, Netto finansutgifter og Disponering eller 
dekning av netto driftsresultat er å anse som anslag.  

 «Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5 -4 andre ledd». 
Nettobevilgningene til de enkelte ansvars-/bevilgningsområder er å anse som bindende, 
med unntak av rammen til kraftforvaltning og bevilgningsreserven til finansiering av 
lønnsoppgjøret for 2020 som er å anse som anslag. 
Bevilgninger finansiert ved frie fond er å anse som en øvre ramme som ikke kan 
overskrides. Ved evt. mindreforbruk av fondsbevilgningens tilhørende utgifter har 
kommunedirektøren fullmakt til å justere budsjettet og redusere regnskapsført bruk av 



fond. Disposisjonsfond flyktninger håndteres etter økonomireglementets regler om 
enhetsvise disposisjonsfond.  

4) Investeringsbudsjettet for 2020 fastsettes som vist i hovedoversikten Bevilgningsoversikt 
investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd og hovedoversikten 
Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd 

5) Det tas opp følgende lån i 2020: 
 
Beskrivelse av lån Låneramme Avdragstid Avdragsform 
Startlån til videre utlån 7 000 000 25 år Annuitet 
Finansiering av investeringer 66 188 000 20 år Serie 

 
6) Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 

2020 i hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter 
forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel i § 7d ble fritatt i k-sak 
07/64. Den generelle skattesatsen skal være 7 promille. For boliger og fritidsboliger kan 
eiendomsskatten likevel ikke være mer enn 5 promille, jf. eiendomsskattelovens § 11. 
Skattesatsen differensieres med hjemmel i § 12 på følgende måte:  

 Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for 
bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av 
gardsbruk til 3,65 promille.  

 Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav b settes skattesatsen for 
husløse grunneiendommer til 3,0 promille.  

Fra og med 1.1.20 avvikles ordningen med bunnfradrag for selvstendig boenhet for alle 
eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.  

     Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde:  
 

 Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige 
(jf. § 7 bokstav a).  

 Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av 
kulturminneloven (jf. § 7 bokstav b).  

 Boliger som blir brukt til helårsbolig de 3 første årene etter oppføring (jf. § 7 bokstav c).  
 

Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2020. Halvparten av 
utskrevet skatt skal betales hver termin. 

 
7) Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettrammene til ansvarsområdene i 

driftsbudsjettet 2020 som følge av lønnsoppgjøret.  
 

8) Elevkantine på ungdomsskolen. 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.  Inndekning: Lån kr 400 000 fra kapitalfondet, mva. refusjon kr 100 000.  
Lånet tilbakeføres til kapitalfondet i 2021. 

 
9) Varaordførerstillingen økes igjen til 40%,  kostnad kr 211.000. 

Finansiering: 
I sak 19/161 i kommunestyret 21.11.19 ble gebyrregulativet for 2020 for plan og forvaltning 
vedtatt. I budsjettet for 2020 er det lagt til grunn at det på gebyrområdene plan, byggesak, 
oppmåling, eierseksjonering og utslippstillatelser skal være 100 % selvkostfinansiering. Det 
er kun to unntak, og det er behandling av planforespørsel og endring av reguleringsplaner, 
hvor satsene ikke tilsvarer selvkost. Etter opplysning fra administrasjonen utgjør beløpet 
137.000. 
Dette beløpet finansieres ved bruk av plan og forvaltning sitt disposisjonsfond. 



Frigjort beløp kr. 137.000 brukes til de finansiering av varaordførerstillingen. 
Resterende kr 74.000 finansieres av kommunedirektøren innenfor driftsbudsjettet. 

 
10) Overføring til Kirkelig fellesråd økes med kroner 50.000 til dekning av kremasjonsavgift. 

   Dette finansieres ved redusering i økning av støtte til lag og foreninger. 
 
Notat fra kommunedirektøren vedr. enkelte betalingssatser ble delt ut i møtet. Dette kommer i 
tillegg  til opprinnelig oppsett over betalingssatser i budsjettdokumentet: 
 
Tabell 1 Feiing (ex mva.). Satsene for 2020 vedtatt i sak 19/161 i kommunestyret 21.11.19 
  Sats 2019 Sats 2020 Endring 
Feiegebyr bolig 443 443 0% 
Feiegebyr fritidsbolig 443 443 0% 
 
Tabell 2 Avfallsgebyr (ex mva.). Satsene for 2020 vedtatt av Representantskapet i ReMidt IKS 
14.11.19. 

  Sats 2019 Sats 2020 Endring 
Boliger og leiligheter 
(husholdning) 

2 672 2 806 5% 
Fritidseiendommer 999 1 049 5% 
Alle abonnenter kan levere husholdningsavfall uten ekstra betaling ved alle gjenvinn.stasj. 
gjenvinningsstasjoner gjegjenvinningsstasjoner.  
Tabell 3 Slamgebyr (ex mva.). Satsene for 2020 vedtatt av Representantskapet i ReMidt IKS 
14.11.19. 
  Sats 2019 Sats 2020 Endring 
Bolig inntil 4m³ 1 746 1 798 3% 
Tømming fritidsbolig: 
Tett tank 0 – 6 m³ 2 297 2 366 3% 
Slamavskiller 0 – 2,3 m³ 1 961 2 020 3% 
Slamavskiller 2,4 – 6 m³ 2 633 2 712 3% 
Minirens 0 – 6 m³ 2 297 2 366 3% 
 
Tabell 4 Vann- og avløpsgebyrer (ex mva.). Satsene for 2020 vedtatt i sak 19/162 i 
kommunestyret 21.11.19. 
  Sats 2019 Sats 2020 Endring 
Vanngebyr, fastledd 545 545 0% 
Vanngebyr, pr. m3 11,57 11,58 0% 
Avløpsgebyr, fastledd 508 590 16,2% 
Avløpsgebyr, pr. m3 10,30 11,40 10,7% 
 
Tabell 5 Eiendomsskatt 
  Sats 2019 Sats 2020 
Promillesats bolig og 
fritidseiendommer 

3,65 3,65 
Promillesats ubebygde eiendommer 2,0 3,0 
Promillesats øvrige eiendommer 7,0 7,0 
Bunnfradrag pr boenhet 450 000 0 
 
Idrettshall                                                                              Sats 2019   Sats 2020   Endring 

  
  

Trening pr. 1 stk. hallenhet (av totalt 3 stk.) inkl. gard., 
pr. time, barn og unge under 19 år 
 

113 67  -40% 

Trening pr. 1 stk. hallenhet (av totalt 3 stk.) inkl. gard., 
pr. time, voksne (fra og med 19 år) 113        133  17,7% 

 
 



Tabell 77 Priser Infoland  (inkl. mva.) 

Varenr  
 

Varenavn Sats 2019  Sats 2020 
Prisvekst ca. 

3,1% 
 

80-1201 Pakke bebygd eiendom 1 996 2 060 
80-1202 Pakke ubebygd tomt 1 187 1 225 
80-1203 Oversiktskart med veistatus 135 140 
80-1204 Oppmålingsstatus 135 140 
80-1205 Eiendomskart 135 140 
80-1206 Planstatus 135 140 
80-1207 Vannforsyning og avløpsforhold 135 140 
80-1208 Legalpant og andre økonomiske forhold 135 140 
80-1209 Bygningsopplysninger 135 140 
80-1210 Godkjente bygningstegninger 280 290 
80-1223 Ferdigattest  135 140 
80-1224 Opplysninger om adgang til utleie 135 140 
80-1211 Ortofoto i farger 135 140 
80-1212 Målebrev 205 210 
80-1213 Naboliste 135 140 
80-1214 Utsnitt av kommuneplan 135 140 
80-1215 Utsnitt av kommunedelplan 135 140 
80-1216 Utsnitt av reg.plan med bestemmelser 195 200 
80-1218 Byggemeldinger  205 210 
80-1219 Pålegg fra bygningsvesenet 205 210 
80-1220 Brannvernpålegg 205 210 
80-1221 Vedtekter seksjonssameie 205 210 
80-1222 Pålegg i seksjoneringssak 205 210 

 
 
 
 
Vedtatte verbalforslag: 
 

 Arbeidsgiverpolitikk: 
 
Dagens regjering har lenge pekt på vårt felles ansvar for dem som av ulike grunner 
står utenfor arbeidslivet. Integreringsdugnaden som startet i 2018, peker på den 
felles innsatsen private og offentlige arbeidsgivere må ta for å få flere med nedsatt 
funksjonsevne og hull i CV-en, inn i arbeidslivet. Staten har satt seg som mål at 
fem prosent av alle nyansettelser skal være personer med nedsatt funksjonsevne 
eller med hull i CV-en. I tråd med dette vil Høyre fremme et forslag om at Oppdal kommune 
skal delta i denne dugnaden som et arbeidsansvar for dem som strever på utsiden av 
arbeidslivet. Oppdal kommune ønsker gjennom sin arbeidsgiverpolitikk å bidra til å redusere 
utenforskap og fremme inkludering av innbyggere som av ulike grunner står utenfor 
arbeidslivet. Kommunen ønsker å stimulere til at mennesker med nedsatt funksjonsevne eller 
hull i CV, søker på utlyste jobber i kommunen, og målsetningen skal være at minst en slik 
søker skal innkalles til intervju ved alle ansettelser i Oppdal. Kommunen vil gjennom dette 
uttrykke et mål om at minst 5 % av alle nyansettelser i kommunen skal gå til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne eller har hull i CV-en. 
 

 Innspill til høringssvar NOU 2019:16: 



 
” Et oppnevnt utvalg har sett på kraft skattlegging av vannkraftverk (NOU 2019:16) 
I mandatet fremgår det at utvalgets hovedoppgave var å vurdere om dagens 
vannkraftbeskatning hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak blir gjennomført og 
fremme forslag til nødvendige endringer for å fjerne disse hindre. En samlet kraftbransje 
(«storkraften og småkraften») og en samlet kommunesektor har påpekt at det er den 
innretningen grunnrenteskatten har fått etter endringene i 2007 som er problemet, og ikke de 
kommunale ordningene. Til tross for dette har utvalget konsentrert sine anbefalinger rundt en 
avvikling av de ordninger som tilgodeser vertskommunene. 
Distriktskommunene i Trøndelag har båret sin del av belastningen av vannkraftutbygging. 
Kommunene har godtatt denne belastningen, bl.a. ved at det gjennom lovpålagt 
konsesjonskraft og konsesjonsavgiftsordninger er stilt årlige og sikre kompensasjonsordninger. 
Oppdal kommune mener at forslagene om å avvikle kommunenes konsesjonsbaserte 
ordninger er i strid med den samfunnskontrakt som over generasjoner er inngått mellom 
storsamfunn og de distrikt som har avstått sine naturressurser. Det virker urimelig i forslaget at 
Staten skal ta inn det som tas fra kommunene i form av øket grunnrenteskatt. Både ny 
vannkraftutbygging og rehabilitering av eldre verk er avhengig av lokal aksept. Dagens 
kraftskatteregime er basert på erkjennelsen om at kommuner som avstår sine naturressurser 
har et legitimt krav på en andel av den verdiskapningen som de berørte lokalsamfunn bidrar 
med i kraftutbyggingen. Kraftbransjen viser til at det er innretningen på grunnrenteskatten som 
hindrer at samfunnsøkonomiske lønnsomme energitiltak blir gjennomført, og ikke de 
kommunale inntektsordningene. Utvalget foreslår derimot å skjerpe grunnrenteskatten og å 
inkludere småkraft i skattegrunnlaget for grunnrente. Utvalgets forslag om å skjerpe 
grunnrenteskatten vil ikke gi de ønskede investeringer - tvert imot. Oppdal kommune mener 
grunnrenteskatten må endres slik at den bare beskatter superprofitten.  
Den utfordringen utvalget ble gitt av regjeringen, var å finne skatte- og avgiftsregler som vil 
fremme samfunnsøkonomiske investeringer i vannkraftsektoren. Det aller meste av vår 
vannkraft er bygget ut, men det gjenstår noen mindre utbyggingsmuligheter, og i tillegg må 
eldre vannkraftanlegg vedlikeholdes og opprustes. I tillegg er det rundt 350 småkraft-
konsesjoner som så langt ikke har blitt bygget ut. Det er rammevilkårene rundt disse 
aktivitetene som har vært utvalgets oppgave å vurdere. Det kan ikke være verken privat- eller 
samfunnsøkonomisk riktig at skatte- og avgiftsvilkårene fører til at man ikke får realisert 
opprustings- og utvidelsespotensialet i eksisterende vannkraftanlegg og småkraftpotensialet. 
Oppdal kommune mener at utvalget ikke svarer på mandatet. Dagens regjering og den forrige 
borgerlige regjeringen har lagt til rette for gode rammebetingelser for energibransjen, 
kommunene og småkraftsatsingen. Vi ber om at regjeringen viderefører gode rammevilkår og 
legger til rette for videre forutsigbarhet, både for bransjen og kommunene. Oppdal kommune 
ber om at regjeringen lytter til en samlet energibransje og distriktskommunene der inngrepene 
er og blir foretatt, og dermed endrer grunnrentebeskatningen til kun å gjelde superprofitt og 
beholder innslagspunktet for grunnrenteskatt på dagens 10 MVA”. 
 
 

 Samlokaliserte kontorer helsetjenestene Oppdal: 
 
Formannskapet ber kommunedirektøren gå i dialog med de kommunale helsetjenestene 
angående kontorplasser, dette for å avdekke hvor mange og hvilke kontorer de har behov for, 
og hvem som bør samlokaliseres i Russervegen. Kommunedirektøren legger frem en sak for 
kommunestyret der det redegjøres for behovet for kontorer, behovet for samlokalisering og 
mulige løsninger for kontorer. Formannskapet ber kommunedirektøren vurdere bruken av 
kjelleren ved legesenteret ODMS. 
 
 

 Kommunestyresalen: 
 
Det nedsettes en arbeidsgruppe ledet av ordfører og kommunedirektør for å se på 
modernisering av kommunestyresalen og komme med et budsjett for dette. 
Ordfører og kommunedirektør står fritt til å utvide arbeidsgruppen etter behov. 



Det skal legges fram en sak på dette før første budsjettrevidering. 
 
 

 Kommunalt vann og avløp utover Spælavegen 
 
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge frem en sak for kommunestyret i det første 
møtet etter nyttår om vannsituasjonen i Spælaområdet, og den henvendelse som har blitt sendt 
til kommunen av beboere langs Spælavegen om mulighet for å koble seg til det kommunale 
vann- og avløpsverket. I saken bes det også om at det gjøres rede for kostander ved en enkel 
prosjektering og kostnadsberegne av prosjektet, samt hvilke muligheter kommunen har til å 
finansiere dette.  
 
 


