
Tok handlingsplandebatt i gruppemøte: 

Plusset på 3,3 mill. 

Hele formannskapet gikk i gruppemøte for å snekre ferdig forslaget til handlingsplan, der de 

plusset på rådmannens innstilling med 3,3 millioner kroner neste år til en rekke nye tiltak.  
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Partienes gruppeledere var samlet i et internt møte før helga der de ble enige om 

prioriteringene for Handlingsplanen 2018-2021. 

Gruppelederne foreslo å dekke inn to millioner kroner, en tredjedel av kapital- og 

driftskostnadene for fylkeskommunens nye idrettshall til 100 millioner kroner gjennom å 

bruke økte, frie inntekter fra staten på 900 000 kroner, samt å forlenge avdragstiden på 

kommunens  lån. 

Finansieringsplanen ble justert av formannskapet i et gruppemøte med alle 

utvalgsmedlemmene til stede, som ordføreren tok initiativet til. Der ble det bestemt å bruke 

frie midler til andre satsingsområder (se under), og å nøye seg med en utvidelse av 

avdragstiden for å få hallen på plass. 

Gruppeledernes forslag om å endre hallplasseringen til øst for dagens hall ble justert av 

formannskapet etter at det kom motforestillinger både fra Trygve Sande (V) og ordfører Kirsti 

Welander (Ap). 

–  Arbeidsgruppa har vurdert fire, fem alternativer og kommet frem til at dette er den beste 

løsningen, sa Welander, med henvisning til arbeidsgruppas forslag om plasseringen i skogen 

nedenfor Oppdal videregående skole. 

I vedtaket ber politikerne om at den videre prosjekteringen «vurderer plassering av ny 

idrettshall i tilknytning til eksisterende idrettshall». 
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Formannskapets behandling fant sted uten debatt, der det ikke ble stilt spørsmål ved om det er 

behov for å bruke 100 millioner kroner på en ny idrettshall, eller om det er rett at kommunen 

skal finansiere en tredjedel av prosjektet som rådmannen ikke fant rom for i sin innstilling. 

–  Vi la frem en handlingsplan i balanse innenfor de styringsredskaper kommunen har, etter 

dette fikk vi 900 000 kroner ekstra i frie midler fra staten, sa rådmann Dagfinn Skjølsvold, før 

formannskapet gikk i gruppemøte og ble enige om rene påplussinger på 3, 275  millioner 

kroner neste år. 

Da møtet igjen ble satt, måtte rådmannen som hadde vært på gangen under 

gruppemøtet,  medgi at det ble vanskelig å holde følge med effekten av de nye forslagene. 

-Dere har sittet lenge og forberedt dette og vi får det over bordet. Vi får kontrollregne frem til 

kommunestyret slik at vi ser effekten av vedtakene, sa Skjølsvold. 

Formannskapet vedtok: 

 Å satse 250 000 kroner på utvikling av Vangfeltet årlig i 2018-19, ytterligere 50 000 de to 

neste årene, etter forslag fra Ingvill Dalseg (H). 

 Bredbåndsutbygging i områder der det ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt. For å nyttiggjøre 

seg tilskuddsmidler fra NKOM foreslås å avsette inntil kr. 700.000,-  som engangsinvestering 

for 2018. Dekkes inn fra infrastrukturfondet, etter forslag fra Ola Husa Risan (Sp). 

 Videreføre ordningen med nydyrkingstilskudd. Tiltaket på kr 150 000 finansieres årlig 

gjennom økte frie inntekter, foreslått av Husa Risan. 

Resten av fellesforslaget ble også vedtatt: 

 Kulturhuset tilfører 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. 

 Er positiv til å forskuttere inntil 5 millioner av oppgraderingen av Nerskogvegen. Totalt vil 

det koste 20 millioner kroner, hvorav fylkeskommunen bidrar med 10 millioner kroner og 

ytterligere fem millioner i forskuttering fra Rennebu. 

 Midlertidig bevilgning på 600 000 kroner overflyttes fra Dagsenteret for demente til å dekke 

bemanning i de nye boligene i forbindelse med driftsoppstart av demensboligene. 

 Rådmannens forslag til effektivisering i enhetene på 0,4 prosentforslag opprettholdes, og 

halvparten av sykehjemmets- og hjemmetjenestens andel fordeles på de resterende enhetene. 

Det blir også gitt støtte til drift av tverrfaglig opplæringskontor i henhold til søknad fra 

Nasjonalparken Næringshage med kr. 175 000,- hvert år i planperioden, etter forslag fra Kirsti 

Welander. 

Handlingsplanvedtaket legges nå ut på høring frem til 13. juni. Da blir det en egen 

høringsrunde i formannskapet. Kommunestyret gjør endelig vedtak 21. juni. 

 


