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      Oppdal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested:       Kommunestyresalen, Oppdal Rådhus 
Møtedato: Mandag  3. februar 2020 
Tid:  Kl. 11:00 
Saknr.  01 - 10 

 

Til stede på møtet: 
 
Medlemmer:       Forfall:    
Leder Kjetil Jacobsen      Monica Floor 
Nestleder Håvard Killi Gravaune      
Inger Lise Toftaker  
Ola Tor Vagnildhaug  
 
Innkalt vara: 
Torbjørn Mikkelsen 
Ingrid Sylthe Viken, deltok i habilitesvurdering i sak 3 og 6 
 

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Ragnhild Aashaug  
Fra Revisjon Midt-Norge SA:  Arve Gausen 
Ordfører:     Geir Arild Espnes (sak 3) 
Fra administrasjon:   Ole Bjørn Moen, kommunedirektør (sak 5, 6 og 7) 
     Elin Dolmseth, økonomisjef (sak 5) 

Ane Hoel, enhetsleder plan og forvaltning (sak 5) 

Lill Wangberg, enhetsleder hjemmetjenesten (sak 6) 

Thorleif Jacobsen, enhetsleder tekn. tjenester (sak 6) 

Anders Nordmo, avdelingsleder bygg (sak 6) 

Malin Olsen, avdelingsleder BOAS (sak 6) 

               
 
Møtet ble avsluttet kl. 14.40 
 
Mandag,  3. februar  2020    
 

Ragnhild Aashaug 
Ragnhild Aashaug 
Møtesekretær       
 

 

Neste ordinære møte: mandag  27.04.20  kl. 11.00. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Oppdal_komm.png
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01/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 03.02.20 godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 03.02.20 godkjennes. 

 

 
 
02/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 02.12.19 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 02.12.19 godkjennes. 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.12.18 godkjennes. 

 

 
 
 
03/2020 Dialogmøte med ordfører 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

 

Behandling: 

Før behandling av saken reiste leder Ketil Jacobsen spørsmål vedr sin habilitet pga 

spørsmål . Jacobsen fratrådte møtet, og vararepresentant Ingrid Sylthe Viken tiltrådte 

møtet. Håvard Killi Gravaune ledet møtet under diskusjon om habilitetsspørsmålet. 

 

Ketil Jacobsen reiste følgende habilitetsspørsmål: 

«Jeg er ansatt i Nasjonalparken Næringshage der jeg utleid på heltid som prosjektleder 

for Oppdal Smak av fjell. 

Nasjonalparken Næringshage har på oppdrag av Oppdal næringshus jobbet med Oppdal 

Innovasjonssenter, både når det gjelder planlegging av selve bygget og med å fylle 

bygget med innhold.  

 

Jeg har tidligere tatt opp min habilitet i kommunestyret når det gjelder saker som har 

omhandlet Oppdal Innovasjonsenter og Nasjonalparken Næringshage, men har blitt 

funnet habil ved alle anledninger. 

 

Oppdal Næringshus er et selskap heleid av Oppdal Kommune.» 

 

Utvalget drøftet Ketil Jacobsens habilitet opp mot forvaltningslovens § 6, pkt 2. Et 

enstemmig utvalg fant Ketil Jacobsen habil siden dette er en orienteringssak, og det 

foreløpig ikke fremgår av saken at hans stillingsforhold i næringshagen svekker hans 

upartiskhet.  
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Ketil Jacobsen tiltrådte møtet. 

 

Fra dialogmøtet med ordfører: 

 Ordfører synes det er veldig positivt med dialogmøte. Kommer gjerne på flere. 

 Når det gjelder kommunestyrets forventninger til kontrollutvalget viste han til  

kommunestyret sitt vedtak fra den 30.januar hvor de ber kontrollutvalget vurdere 

en forvaltningsrevisjon knyttet til sopp- og råteskadene på BOAS. 

 Samspill ordfører/rådmann er bra. Stabsmøte hver mandag, oppfølgingsliste som 

legges frem hvert kvartal.  

 Eierskapsrollen og spesielt knyttet til kommunestyret sitt vedtak vedr Oppdal 

næringshus. Ordfører har jobbet ut fra kommunestyrets vedtak. 

o Det vises til skriftlig redegjørelse fra ordfører som legges ved protokollen 

o Når det gjelder fremtidig organisering av Oppdal næringshus så bør 

kommunestyret få gjøre ferdig sine vurderinger. 

o Kontrollutvalget mangler møtedokumenter fra generalforsamling den 2/1 

og styreprotokoller frem til formannskapets valg av styre. Det er også 

ønskelig med styreprotokoll for finansieringsvedtaket og etterfølgende 

orientering til generalforsamlingen. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Orienteringen tas til orientering.  

Kontrollutvalget avventer etterspurt dokumentasjon for generalforsamlingen i Oppdal 

næringshus den 2/1 2020 og styreprotokoller fram til formannskapets valg av styre.  Det 

bes også om styreprotokoll for finansieringsvedtaket, samt etterfølgende orientering til 

generalforsamlingen.  

 

Saken tas opp på neste møte. 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Orienteringen tas til orientering.  

Kontrollutvalget avventer etterspurt dokumentasjon for generalforsamlingen i Oppdal 

næringshus den 2/1 2020 og styreprotokoller fram til formannskapets valg av styre.  Det 

bes også om styreprotokoll for finansieringsvedtaket, samt etterfølgende orientering til 

generalforsamlingen.  

 

Saken tas opp på neste møte 

 

 

 

 

04/2020 Årsmelding 2019 for kontrollutvalget 
 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.  

 

Behandling:  

Kontrollutvalget gjennomgikk forslag til årsmelding for 2019. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.  
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05/2020 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Fastsetting av gebyrer for betaling 
oppmålingsforretninger og byggesaker” 

 
 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av 

forvaltningsrevisjonsrapporten ”Saksbehandling av byggesaker i Oppdal kommune”, tas 

til orientering.  

Utvalget ber om en skriftlig redegjørelse for når og hvordan de ulike punktene er 

gjennomført til neste møte for å kunne rapportere videre til kommunestyret.  

  

Behandling: 

Kommunedirektør Ole Bjørn Moen hadde med seg økonomisjef Elin Dolmseth og Ane 

Hoel, enhetsleder plan og forvaltning. De informerte om oppfølgingen av 

forvaltningsrevisjonen, og mener de har tatt tak i det som rapporten anbefalte. Man ser 

an vurderingen igjen om 1 år for å evaluere. 

 

Utvalget hadde en dialog med administrasjonen om det som ble lagt frem.   

 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av 

forvaltningsrevisjonsrapporten ”Saksbehandling av byggesaker i Oppdal kommune”, tas 

til orientering.  

Utvalget ber om en skriftlig redegjørelse for når og hvordan de ulike punktene er 

gjennomført til neste møte for å kunne rapportere videre til kommunestyret.  

 

 

 
06/2020 Orientering om utbedring av mugg- og soppskader ved 

BOAS 1 og hvordan beboere er informert og ivaretatt. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

 

 

 

Behandling: 

Før saken ble satt ønsket Håvard Killi Gravaune å få vurdert sin habilitet, da hans mor er 

beboer på BOAS. Håvard Killi Gravaune fratrådte møtet, og Ingrid Sylthe Viken tiltråde 

møtet under habilitetsvurderingen.  

Han ble funnet habil etter forvaltningslovens §6a, da dette er en orienteringssak og det 

angår en større gruppe mennesker. Utvalget var enstemmig i sin vurdering.  

Håvard Gravaune tiltrådte møtet. 

 

I forkant av møtet mottok kontrollutvalget kommunestyret sitt vedtak i PS 3/2020: 

«Kommunestyret viser til punkt "2.5.4, Bestilling fra kommunestyret" i Kontrollutvalgets 

årsplan for 2020, og ber om at kontrollutvalget vurderer hvorvidt det er nødvendig med 

en forvaltningsrevisjon av forholdene ved BOAS 1 med tanke på de store mugg-/og 

soppskadene som har oppstått. Ved en eventuell forvaltningsrevisjon ønskes en 

kartlegging av hvordan denne saken kunne gå så langt uten at dette har blitt fanget 

opp/tatt tak i, til tross for gjentatte varslinger over flere år, og håper at dette kan bidra 

til læring og forbedring av kommunens virksomhet.» 
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Kommunedirektør Ole Bjørn Moen orienterte sammen med:  

Lill Wangberg, enhetsleder hjemmetjenesten 

Thorleif Jacobsen, enhetsleder tekniske tjenester 

Anders Nordmo, avdelingsleder bygg 

Malin Olsen, avdelingsleder BOAS 

Lill Wangberg, enhetsleder hjemmetjenesten – delte ut et notat som legges ved 

protokollen(vedlegg 1). 

Thorleif Jacobsen, enhetsleder tekniske tjenester – orienterte om fuktskaden. Det 

ettersendes et notat som legges ved møteprotokollen.(vedlegg 2) 

Anders Nordmo orienterte om hvordan internkontrollsystemet bygges for ivareta 

helheten.  

Utfordringen med prosjekteringen nå, er hvor langt de skal gå for å fjernet all 

mugg/sopp. 

Det gjøres tiltak nå som er mer tilnærmet beboere som trenger pleie. 

Utvalget stilte spørsmål og diskuterte saken. 

Kontrollutvalget fremmet følgende forslag til vedtak: 

Orienteringen tas til orientering. Redegjøringene ettersendes, og saken tas opp på neste 

møte. Spørsmålet om en forvaltningsrevisjon fra kommunestyret tilknyttet denne saken, 

sees da i sammenheng med en risiko- og vesentlighetsvurderingen som skal gjøres som 

et grunnlag for forvaltningsrevisjoner. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Orienteringen tas til orientering. Redegjøringene ettersendes, og saken tas opp på neste 

møte. Spørsmålet om en forvaltningsrevisjon fra kommunestyret tilknyttet denne saken, 

sees da i sammenheng med en risiko- og vesentlighetsvurderingen som skal gjøres som 

et grunnlag for forvaltningsrevisjoner. 

07/2020 Initiering av virksomhetsbesøk 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved …………… den 3. juni 2020. Sekretariatet forbereder 

besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket 

godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.  

Behandling: 

Ragnhild Aashaug gjorde oppmerksom på at det er satt inn feil dato for 

virksomhetsbesøket. Det planlagte møtet er den 8.juni.  

Kommunedirektør Ole Bjørn Moen var tilstede og svarte på spørsmål. 

Utvalget ønsker å besøke teknisk forvaltning, med hovedfokus på vann og avløp. 

Tema for Vann og avløp: Leveringssikkerhet, hva skjer ved en krise? 
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Hvordan er beredskapsarbeidet knyttet til dette? 

Hvordan er de interne kontrollrutinene? 

Orientering om vannfordelingssytemet. 

Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved teknisk forvaltning, med hovedfokus på vann og 

avløp den 8. juni 2020. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 

4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.  

08/2020 Vurdering av revisors uavhengighet 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til 

oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring. 

Behandling: 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til 

oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring. 

09/2020 Orienteringssaker 

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget: 

 Orienteringssak 1
Status sammenslåingsprosessen mellom Revisjon Fjell IKS og Midt- Norge

Revisjon SA. Midt Norge revisjon har meldt at de ikke har anledning til å orientere

om dette nå, da det er en del som ikke er på plass.

Sekretariatet orienterer litt om sitt møte med Midt-Norge revisjon den 20.januar.

 Orienteringssak 2:
Nyvalg av kontrollutvalget gjort av kommunestyret den 29.10.2019, se vedlegg 1

 Orienteringsak 3:
Til alle kommuner fra medvirkningsombudet, se vedlegg 2

 Orienteringssak 4:
Sekretariatet oppfordrer til en gjennomgang og evaluering av NKRF sin

kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen hvor 4 av utvalgets medlemmer deltok.

 Orienteringssak 5:
Vedtatt budsjett Oppdal kommune, se vedlegg 3

Sekretariatets forslag til vedtak: 
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Orienteringssakene tas til orientering 

Kontrollutvalgets behandling: 

 Orienteringssak 1
Arve Gausen fra Revisjon Midt-Norge SA orienterte om selskapet. Presentasjon

ettersendes til utvalget. Ragnhild Aashaug orienterte om møtet med Revisjon

Midt.Norge SA den 20.januar.

 Orienteringssak 2:
Tas til orientering

 Orienteringsak 3:
Tas til orientering

 Orienteringssak 4:
NKRF sin kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen hvor 4 av utvalgets

medlemmer deltok.

Har pleid å dra hvert år, og det har vært veldig nyttig. Ikke så bra i år, mye stoff

for nye kontrollutvalg. Ønsker mer konkrete saker fra kontrollutvalg. På

minikurset om forvaltningsrevisjon ble det mange spørsmål som ødela litt for

helheten.

 Orienteringssak 5:
Tas til orientering

Kontrollutvalgets vedtak: 

Orienteringssakene tas til orientering 

10/2020 Eventuelt 

Saksutredning: 

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 

saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 

behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Kontrollutvalget ønsker å vite hvordan rutinene er for taushetsplikt er for de som sitter i 

kontrollutvalget. Bør det fylles ut en taushetserklæring? Sekretariatet sjekker ut dette til 

neste møte. 



Orientering om Oppdal Næringshus AS 
– aktualisert gjennom sak PS 19/182 Søknad fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb om økonomisk
støtte til Oppdal Klatresenter 

I saksprotokollen fra kommunestyremøtet 12.12.2019 står vedtaket gjengitt: 
«Oppdal kommunestyre avslår søknad fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb. Oppdal kommunestyre 
som eier av Oppdal Næringshus AS ber styret i Oppdal Næringshus AS om å imøtekomme søknad fra 
Oppdal klatre- og fjellsportklubb på kr 700 000 innen 10.januar 2020. Oppdal kommunestyre 
forventer og forutsetter at Oppdal klatre- og fjellsportklubb også tilpasser anlegget til mennesker 
med nedsatt funksjonsevne, og tar disse med i målgruppen. Oppdal kommunestyre tar forbehold om 
at en endelig byggetillatelse foreligger.» 

Den 16.12.19 ble det avholdt styremøte i Oppdal Næringshus AS der søknaden fra Oppdal 
klatreklubb ble avvist. Med avslaget som bakgrunn ble det kalt inn til et dialogmøte 18.12.19 mellom 
varaordfører, kommunedirektør og styreleder for Oppdal Næringshus AS. Styreleder gjorde det klart 
at et samlet styre mente at kommunestyrets vedtak var uforenlig med styrets forståelse av sitt 
mandat, og orienterte om at dersom ikke kommunestyret ville rette seg etter dette ville hele styret 
trekke seg.  

Ekstraordinær generalforsamling ble gjennomført 02.01.20 på ordførerens kontor. Etter en kort 
gjennomgang av hva som har vært styrets arbeidsoppgaver de siste årene gjorde styreleder det klart 
at både han og resten av styret trakk seg. 

Etter generalforsamlingen ba ordfører valgkomiteen om å komme med forslag på nytt styre. Vi er 
usikre på om organisasjonsformen til Næringshuset er det mest optimale og valgte derfor å sette inn 
et interimstyre. I ekstraordinært formannskapsmøte 08.01.20 ble valgkomiteens forslag behandlet og 
ordfører bedt om å oppnevne nytt interimstyre i ekstraordinær generalforsamling. Dette ble avholdt 
samme dag der styreleder ble Norvald Veland, og styremedlemmer ble Ola Røtvei og Inger Anne 
Reinkind.  

I sitt første styremøte 09.01.20 besluttet det nye styret å bevilge et utbytte til Oppdal kommune på 
kr. 700.000 bundet til Oppdal klatreklubbs søknad om tippemidler. I ny ekstraordinær 
generalforsamling 21.01.20 ble dette stadfestet. 

Oppdal Næringshus AS er et aksjeselskap som er 100% eid av Oppdal kommune. Ordfører ønsker at 
Oppdal kommune skal være en aktiv eier og være «hands on» med det som foregår. Det er viktig at 
kapitalen som finnes i Oppdal Næringshus AS blir benyttet til det den skal, altså innhold i 
Innovasjonssenteret, og ikke renner bort i drift av Oppdal Næringshus AS. Ordfører og varaordfører 
arbeider nå med å se på om organisasjonsformen aksjeselskap er hensiktsmessig i forhold til de 
oppgaver som skal løses. Vi er også i ferd med å gjennomgå og skaffe oss oversikt over avtaler og 
forpliktelser Oppdal Næringshus AS har inngått.  

Vi vil holde kommunestyret oppdatert om hvordan arbeidet skrider fram, og vil antagelig komme 
tilbake til formannskap og kommunestyre med en sak om organisasjonsform i løpet av våren eller 
høsten. 

Vedlegg sak 0320 Dialogmøte med ordfører



Notat til kontrollutvalget – rapportering på anbefalte tiltak på revisjon Fjell sin revisjonsrapport 

om fastsetting av gebyrer for betaling av oppmålingsforretninger og byggesaker.  

Rapporten konkluderer med 3 punkt hvor revisjonen kommer med anbefalinger. 

1. Byggesaksområdet bør skilles ut som en egen selvkostsektor adskilt fra plansaker.

Dette er gjennomført i de nye selvkostberegninger som er gjort i 2019 og som ligger til grunn for 

gebyrene i 2020.  

2. Direkte kostnader bør identifiseres gjennom bruka v funksjonskontoplanen i stedet for

ansvarskontoplanen.

Dette er gjennomført i de nye selvkostberegninger som er gjort i 2019 og som ligger til grunn for 

gebyrene i 2020.  

3. Oppmålingsgebyrene for 2020 bør settes lavere enn selvkost slik at tidligere års merinntekter

blir tilbakeført så raskt som mulig.

Ved beregning av nye gebyr for 2020 ble det benyttet en ny selvkostmodell. I denne modellen legger 

vi inn alt av direkte og indirekte kostander knyttet til den enkelte sakstype, samtidig som vi anslår 

antall saker som vil komme det påfølgende året. Når vi la inn disse tallene for 2020 viste det at 

samtlige gebyr for oppmålingssaker gikk ned relativt mye. Da vi la inn gebyrer under selvkost, viste 

anslagene at gebyrene for 2021 måtte økes relativt mye igjen. Med den usikkerheten som er knyttet 

til beregning av selvkost, og det faktum at vi ikke ønsker store variasjoner i gebyrstørrelsen fra år til 

år, valgte vi i år å legge oppmålingsgebyrene på selvkost, og heller jevne ut over 5 år slik lovverket 

krever.  

Vedlegg sak 0420 Rapportering tiltak 
forvaltningsrevisjon



OPPDAL KOMMUNE 
Hjemmetjenesten 

Orientering til kontrollutvalget om hvordan informasjon til ansatte og beboere er 

ivaretatt i forbindelse med sopp og råteskader på Boas. 

I 2017 ble det med bakgrunn i at enkelte ansatte var plaget med hodepine på arbeid, da 

spesielt når de oppholdt seg i gamle Boas, satt i gang en undersøkelse som målte 

konsentrasjon av sopp i luften. Dette etter at bedriftshelsetjenesten og  fagansvarlig 

folkehelse Vigdis Thun ble kontaktet. De ansatte hadde et måleapperat på seg da de var på 

jobb. Resultatet av denne undersøkelsen viste ingen unormale verdier, og vedkomne som 

var mest plaget fikk jobbe på nye Boas. 

Så ble vinduene på gamle Boas skiftet. 

Høsten 2018  - ble de utført en fuktmålings test på gamle Boas av tekniske tjenester. Dette 

med bakgrunn i lukt, hodepine hos ansatte, og en kunne ane et mønster av sykdom hos en 

bruker som bodde på gamle Boas. Det var observert gjentatte lekkasjer med synlig spor av 

fuktighet i treverk. Etter vernerunde kom det også tilbakemelding om lukt. Resultat? 

Mai/Juni 2019 -  ble Avd. leder på Boas og tekniske tjenester enige om hvilke leiligheter som 

skulle testes med tanke på sopp og fukt. De ansatte fikk sms og beboerne ble orientert 

muntlig om testingen som skulle gjennomføres. Det skal også sies at sopp/lukt har vært tema 

få flere personalmøter med ansatte .Pårørende foreningen ble orientert ved formann Ove 

Nonstad 

Analysesenteret i Trondheim ble så kontaktet av tekniske tjenester for å undersøke den 

mikrobiologske kvaliteten i ulike leiligheter – resultat kom 01.07.2019 og viste forurensing. 

Bedriftshelsetjenestens sin bedriftslege ble kontaktet ift ivaretagelsen av de ansatte på Boas, 

og en ble rådet til å ha et informasjonsmøte. BHT kunne ikke stille pga ferieavvikling. 

Avd.leder kontaktet kommuneoverlegen ift ivaretagelse av beboerne, hun hadde også ferie. 

5 Juli 2019 - , det ble sendt brev til beboere og pårørende om funnene til Analysesenteret. 

Avd.leder kontaktet alle nærmeste pårørende pr. telefon for å informere om hva som ble 

funnet . Samtidig ble det gitt tilbud om annet bosted til beboerne, på OHS/omsorgsbolig, i 

påvente av videre utreding og oppussing. 

Alle beboere takket nei til å flytte, unntatt en, de ville bli på Boas. Samtidig ble alle ansatte 

innkalt til informasjonsmøte på boas, hvor Vigdis Thun orienterte om funnene. Dette var midt 

i første ferie pulje slik at alle kunne ikke komme. Det ble hengt opp referat fra møte på 

personalrommet og alle ble varslet via sms.  

Juli 2019 – tekniske tjenester utført fuktmålinger i leilighetene , og fant få indikasjoner på at 

det forelå problem med fukt. 

 4 august - Tekniske tjenester  rekvirert ny inneklima us av Mycoteam – som har god 

kompetanse på sopp og mugg skader. Resultatet av us ble forlagt den 26.08.20 

August 2019 -, et nytt personalmøte hvor kommunelegen og tekniske tjenester informerte 

rundt saken og fremdriftsplanen. Personalmøter månedlig har gitt rom for 

spørsmål/informasjon rundt saken. De av ansatte som har ønsket å ikke jobbe på gamle 

Boas har fått sluppet dette, og en ansatt har gått over til hjemmesykpleien. 
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Beboere, Etter informasjonsskrivet og samtalene med pårørende på juli har avd. leder 

sammen med fastlegen og primærsykepleier hatt samtale med enkelte beboere/pårørende, 

hvor flere har fått anbefaling om å flytte. Likevel har det ikke vært aktuelt for alle, og de fleste 

ønsker å vente til oppussingen starter. Noen har etter anbefaling fra fastlege flyttet til den 

nyere delen av Boas. 

Det ble fortatt en kartlegging av beboerne på gamle Boas ift forekomst av luftveisinfeksjoner, 

det er vanskelig å kunne se noen sammenheng da dette er en gruppe som er disponert for 

slike sykdommer i utgangspunktet. 

Sykefraværet i denne perioden har ikke vært høyere enn det som regnes som normalt. 

Des 2019 - møte med firma som skal prosjektere oppussingen. 

Jan 2020 - Det vil bli sent ut ny informasjon til ansatte/pårørende/beboere om fremdrift . 

Det er pr. tiden 12 beboere  som bor igjen på gamle Boas, hvor av 2 ektepar. 10 tomme 

leiligheter 

Det er viktig videre i denne prosessen og informere alle berørte parter om det som skjer mtp 

oppussing og drift av bygget under denne. 

Det er også viktig at vi som yter tjenester har godt og informativt samarbeide med byggets 

eiere – tekniske tjenester 



Orientering om sopp- og råteskader ved Boas 1 til kontrollutvalget i Oppdal 
kommune i møte 03.02.2012 

Påviste mugg,- og soppskader ved Boas 1 er en alvorlig sak med hensyn til innemiljø og 
med store økonomiske konsekvenser.  

Fukt i bygninger vil og skal i sammenheng med byggforvaltning påkalle høg prioritert/ 

oppmerksomhet, hvor årsak avklares og utbedring bør gjennomføres uten ugrunnet 

utsettelse. 

Årsak til fukt i bygninger kan være flere og sammensatt. Taklekkasje, fasadelekkasje, 

kondens, lekkasje fra installasjoner, feil bruk osv..  Fukt kan raskt medvirke til 

følgeskader i tillegg selve fuktskaden. 

For Boas1 har det lenge vært registrert fukt rundt og i nærheten av fordelerskap for vann 

og varmenettet. Disse fordelerskapene er stort sett plassert i tilknytning til badene. Disse 

lekkasjene har avledet oppmerksomheten bort fra badene.  

Lekkasjene fra i fordelerskapene har blitt årsaksforklart med henvisning til en feil på en 

type pakninger benyttet i rørkoblingene. Disse pakningene er blitt skiftet ut fortløpende. 

I 2017 ble det gjennomført analyse av inneluft, hvor ansatte gikk med måleutstyr 

gjennom arbeidsdagen. Disse målingene påviste ikke dårlig luftkvalitet. 

Etter målingene av luftkvaliteten sommeren 2019, hvor det ble påvist stor 

konsentrasjoner av mugg,- og soppsporer i inneluften, ble oppmerksomheten mer og mer 

rettet mot tilstanden på badene i leilighetene. Her ble det spesielt rettet 

oppmerksomheten mot to forhold. 

 Det ene er dårlige fallforhold på badgulvene, hvor det i ugunstige tilfeller medfører at

vann lekker ut til tilstøtende rom gjennom døråpninger.

 Det andre er at kunnskapen om membraner knyttet til bruk av keramiske flis på bad i

norske hjem, var noe begrenset i den perioden Boas 1 ble bygget. For Boas 1 er det
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ikke benyttet membransjikt under flisbelegg på badene. I overgang mellom gulv og 

vegg er det benyttet en metode som har vist seg å ikke holde over tids bruk.   

 Et annet forhold som bør tillegges vekt er at bruken sannsynligvis har endret seg noe,

til mer assistert dusjing av beboere. Ved assistert dusjing trenger betjening mer plass

rundt den assisterte, noe som medføre mer vannsprut og bruk av dusjstoler som

trekkes mer frem i rommet.

 Konsentrasjon av mugg-/soppsporer i inneluften må også sees i sammenheng med at

leilighetene ikke har balansert ventilasjon og at ventilasjon reguleres av brukerne selv.

Eksisterende ventilasjon er et enkelt avtrekkssystem som styres via kjøkkenventilator

med felles avtrekk fra bad og kjøkken med avkast over tak. Utskifting av vinduer og

vindtetting av fasader i 2017 kan ha medført forverret inneklima, grunnet mindre

luftlekkasjer. I forbindelse med kommende utbedringer av skadene, og oppgradering

til dagens standard, prosjekteres det i dag balansert ventilasjon av leilighetene.

Saken kan og bør brukes på en positiv måte, ved å bruke lærdom/erfaring vi får ut av 
denne saken til å forbedre oss. Dagens krav til bad og våtrom er betydelig forbedret 
siden 1992, og er gjeldende for de bygg som kommunen oppfører i dag. 3.partskontroll 
er i dag krav. Likevel kan det være riktig å skjerpe kontroll av bad/våtrom i kommunens 
fremtidige byggeprosjekter. Med dette menes det at det utarbeides kontrollsystem i alle 
faser av et byggeprosjekt (programmering-prosjektering-trinn i utførelsesfasen-
etterkontroll), slik at vi ved overtakelse har dokumentasjon på at vi har fått et produkt, 
med de kvaliteter vi har krevd. 

Ved enhet for tekniske tjenester og avdeling bygg, har det lenge vært jobbet med 
opplegg for langsiktig planlegging av periodisk vedlikehold, utskiftinger/verdibevarende 
vedlikehold og utvikling av kommunale bygninger. 

Dette arbeidet bør forsterkes  og det vil i forbindelse med kommende 
handlingsplanarbeid, HP 2021-24, bli fremmet tiltak for å få utarbeidet tilstandsanalyser 
med langtidsbudsjett på alle kommunale bygg. Tilstandsanalyser av bygninger er 
krevende og betinger bruk av kompetanse utover det som enheten disponere. 
Det kan nevnes at det i handlingsplan for 2019-2022 og 2020-2023  ble fremmet flere 
forslag til tiltak for å forsterke byggforvaltningen for å redusere etterslep og begrense 
forfall ved kommunale bygg. Det ble også ved siste handlingsplanrevidering bedt om 
midler til utskifting/oppgradering av badene ved Boas1. Dette var før mugg,- og 
soppomfanget var kjent ved Boas1. Dessverre ble ikke saken prioritert verken fra 
administrativ eller politisk ledelse. 



Oppdal kommune har et kommunikasjons verktøy som regulerer samhandling mellom 
avdeling bygg og alle våre brukere. Denne kommunikasjon foregår via-app, enten på 
mobiltelefon, nettbrett eller stasjonær PC. Her melder brukerne behov, ønske for tiltak 
som ønskes løst med ytelse fra oss. Denne løsningen har eksistert siden 2010 og hadde 
benevnelse V-Pro. Fra 01.01.2020 gikk vi over til en modernisert utgave som går under 
benevnelse FDV-bygg (mitt bygg). 

Når bruker har meldt inn sitt behov eller forslag til tiltak, mottar avdeling bygg denne. 
Med bakgrunn i denne fordeler arbeidsleder eller andre med denne rettigheten, 
oppdraget til driftsoperatør som best passer for oppdraget.  Når oppdraget er utført eller 
forsøk løst melder driftsoperatøren denne utført. 

Tekniske tjenester 03.02.20 

Thorleif Jacobsen 




