
Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2017  
 

Behandling 
Utskrift av behandling i driftsutvalget, sak 17/16 ble delt ut til formannskapet. 
 
 
Forslag fra Venstre v/ Trygve Sande: 

Luvegen 7 
Kommunestyret ønsker å fastsette disponering av dette tomtearealet til fremtidige boliger for 
beboere med særskilte behov. Nærheten til sykehjem, hjemmetjeneste og sentrum gjør at tomte 
arealet er godt egnet til å dekke et kommende behov. 
 
 
Fellesforslag fra AP, Venstre, Senterpartiet, Høyre og Uavhengige v/Tor Snøve: 

Formannskapet rår kommunestyret til følgende tillegg/endring: 
 
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 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. 
 
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 nærings 
interesser 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 tomte arealet er godt egnet til å dekke et kommende behov. 
 
6.  
Dagsenter for demente 
I forbindelse med drifts oppstart 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 budsjett behandling for 2018. 
 
 
Forslag fra SP v/Ola Husa Risan 

1. 
Kommunestyret ønsker å videreføre ordningen med nydyrkingstilskudd. Tiltaket på  
kr. 150 000 finansieres årlig gjennom økte frie inntekter. 
 
2. 
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 foreslås å avsette inntil kr. 700.000,- som engangsinvestering for 2018. Bevilgningen 
finansieres gjennom bruk av infrastrukturfondet.  
 
 
Forslag fra Høyre v/ Ingvill Dalseg 

Gravfeltet på Vang 
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. 
Resterende beløp, av statlige overføringer, settes inn på generelt disposisjonsfond.  
 
 
Forslag fra AP v/ordf. Kirsti Welander 
Formannskapet 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. 
 



 

Verbalforslag fra Høyre v/ Ingvill Dalseg 

1. 
Øremerking av eiendomsskatten. 
Det er viktig for oss at det synliggjøres hvorfor og til hva eiendomsskatten i kommunen brukes. 
Vi ønsker derfor å presisere tidligere vedtak om at 50% av eiendomsskatten skal avsettes til 
infrastrukturfondet, og at det synliggjøres hva pengene blir brukt til. 
 
Er det mulighet for at «gatelys i skoleveger» med kr 420 000 legges inn for 2019, 
infrastrukturfondet – merket eiendomsskatt?  
 
2. 
Planer, råd og medlemskap: 
Ber om at 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. 
 
 

Innstilling 
Votering 
 
I. 
Forslag fra T. Sande falt med 1 mot 6 st.  
 
II. 
Fellesforslagene v/ T. Snøve ble enstemmig vedtatt. 
 
III. 
Forslag 1 fra O. H. Risan ble enstemmig vedtatt. 
Forslag 2 fra O. H. Risan ble enstemmig vedtatt. 
 
IV. 
Forslag fra I. Dalseg ble enstemmig vedtatt. 
 
V. 
Forslag fra ordf. K. Welander ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Verbalforslag: 
I. Dalseg trakk verbalforslag nr. 1 
Verbalforslag nr. 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Rådmannens tilråding med vedtatte endringer ble enst. tiltrådt. 
 
 
Innstillingen 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 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. 
 
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 nærings 
interesser 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 tomte arealet er godt egnet til å dekke et kommende behov. 
 
6.  
Dagsenter for demente 
I forbindelse med drifts oppstart 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 budsjett behandling for 2018. 
 
7. 
Kommunestyret ønsker å videreføre ordningen med nydyrkingstilskudd. Tiltaket på  
kr. 150 000 finansieres årlig gjennom økte frie inntekter. 
 
8. 



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 foreslås å avsette inntil kr. 700.000,- som engangsinvestering for 2018. Bevilgningen 
finansieres gjennom bruk av infrastrukturfondet.  
 
9. 
Gravfeltet på Vang 
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. 
Resterende beløp, av statlige overføringer, settes inn på generelt disposisjonsfond.  
 
10. 
Formannskapet 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. 
 
 
 
Vedtatt verbalforslag: 
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. 
 
 


