
 

 
    
 

Møteprotokoll  
 

Formannskapet 

 

Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus     

Møtedato: 12.04.2018 Tid: 13:00 – 16:00 

 

Innkalte/Til stede: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Jon P. Husby   

Medlem Asbjørn Leraand   

Medlem Mildrid E. Wiggen Gimseng   

Medlem Siri Grøttjord   

Medlem Gunn Iversen Stokke FO  

Medlem Erik Fenstad   

Medlem Bjørn Gudmund Hammer   

Varamedlem Eivind Stende  Gunn Iversen Stokke 

 

 
 
Ellers møtte:  
Rådmann Jan-Yngvar Kiel og økonomisjef Knut Nygård som også førte møteboka. 
 
Rådgiver Sigve Laugsand. 
Enhetsleder Frøydis Aarnseth Albu.  
Rådgiver Erik Eide. 
 
Daglig leder i Orkdalsregionen Håkon Kibsgaard Jordet møtte under sak 11/18 og 14/18 og 
enhetsleder SiO Bjørn Buan møtte under sak 14/18. 
 
Til å underskrive møteboka sammen med ordføreren ble enstemmig valgt: 
 
 
 
 
Siri Grøttjord Jon P. Husby Bjørn Hammer 
 ordfører 
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Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 06.04.18.  
 
Protokollen ble gjennomgått og godkjent. 
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Sak 11/18 
 
 

Sakstittel:  MELDINGER - FORMANNSKAPET 12.04.18 
  
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Meldingene tas til orientering. 

 
BEHANDLING: 
Meldingene referert i nødvendig utstrekning. 
 
Rep. Mildrid Wiggen Gimseng har reist følgende 2 spørsmål: 
1. Ser det er stort fokus på at kommunene skal ha bestilt jodtabletter, og lurer på om Skaun har 
gjort det? 
 
2. Project Baseline tok for et år siden kontakt med adm. i kommunen for støtte til container ved 
Langtangen. De har ikke fått svar. De driver et viktig arbeid med å samle plast fra sjøen, og de 
10000 de ba om blir småpenger. De må uansett få et svar. 
 
Svar fra rådmann Jan-Yngvar Kiel: 
1. Jodtabletter 
Helsedirektoratet fikk i 2015 i oppdrag om å utrede distribusjon av jodtabletter av Helse og 
omsorgsdepartementet på bakgrunn av økt trafikk med reaktordrevne fartøy langs norskekysten 
og potensielle utslipp fra kjernekraftverk i Sverige, Storbritannia og andre deler av Europa. 
 
Før jul i 2017 ble det klart at norske kommuner kan bestille jodtabletter hos Helsedirektoratet 
mot fraktkostnaden.  Målgruppen for jodtabletter er barn og unge under 18 år, gravide og 
ammende kvinner.  Ved et radioaktivt utslipp kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak 
som anbefales, og tablettene må tas innen kort tid (4-6 timer) etter eksponering for å ha 
beskyttende effekt. 
Fagnettverk helse og mestring hadde dette som sak i januar og det ble startet opp arbeid med å 
kartlegge hvor mange tabletter man har behov for, hvor det de skal lagres og hvordan tablettene 
skal distribueres. 
 
Skaun kommune er nå klare til å bestille jodtabletter, og de vil bli lagret på medisinrommet til 
Rossvollheimen.  Kvaliteten på tablettene forringes i liten grad ved langvarig lagring.  Rutinene 
for utdeling er ikke ferdige, men det vil skje både med oppmøte på nærmere angitte steder og 
direkte utdeling og primært i regi av kvalifisert personale slik at man også får registrert hvem som 
har fått. 
 
2. Project baseline. 

Skaun kommune har ikke dokumentert eller registrert kontakt eller søknad fra PB om midler til 
støtte til leie av konteiner for rydding ved Langtangen i Buvika. Det er følgelig heller ikke 
registrert noe avslag på slik søknad. 
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Rådmannen mottok også e-post fra M. Gimseng i desember 2017 om støtte til PB. Det vises 
det til avsluttet sak fra 2015. 
 
Ellers: 
Project Baseline – uklar organisasjon for oss. PB – er ikke registrert som organisasjon, men en 
ideell gruppe iflg nettinformasjon.  
Fellesinteresse er dykking –primært arbeider de på 30-70 meters dyp. 
 
Kommunen er forurensningsmyndighet, -  den som tar hån om forurensning i kommunen 
utenfor marbakken, dvs. 2 m dyp - + tørrfall er eventuell forurensing et statlig ansvar. 
Forsøpling utenfor marbakken er oftest da knyttet til eierløse avfall. Funn av slikt kan meldes 
statlig myndighet. Kommunen har etter opplysninger ra Fylkesmannen ikke forpliktelser til å ta 
vare på eierløse avfall. 
 
Avfallsselskapene har gjennom kampanjen «Hold Midt-Norge rent» etablert et regionalt 
samarbeid for ivaretakelse av marint avfall, -også eierøst avfall. Skaun kommune er deltakere 
gjennom i «Hold Midt-Norge Rent» / Hold Norge rent – gjennom sitt eierskap i HAMOS 
Forvaltning AS. HAMOS ivaretar vår interesse gjennom denne kampanjen og ivaretar slikt avfall 
kostnadsfritt for den som samler og ønsker levering av eierløst avfall/ avfall fra strandsone. 
 Dette kan imidlertid ikke belastes ordinær avfallsinnsamling fra forbruker.  
Dvs det må avtales med HAMOS om både henting og ivaretakelse av avfallet. Normalt får 
organisasjonene / dugnadsgjengen intet i betaling for innsamling, men levering, innhenting og 
behandlingskostnader dekkes/ er gratis. HAMOS får sine kostnader dekket ved midler fra 
Miljøverndepartementet og Hold Norge Rent-kampanjen som forestår en nasjonal 
refusjonsordning for avfallsselskapene.  
 
I tillegg kan dykkerklubber med medlemskap dykkerforbundet ytes tilskudd til utstyr for 
opphenting av avfall i sjø gjennom nasjonal ordning for oppsamling av avfall i sjø, der det er 
avsatt en ramme på til sammen kr 9 mill.  
 
Skaun kommune har i flere år støttet tilrettelegging av strandsoneryddedagen / dugnadsinnsats 
for rydding i strandsone. Det ønsker vi fortsatt å bidra med. Initiativ som ønskes fremmet 
overfor kommunen vil vi ivareta på best mulig måte. 
 
Rådmannen orienterte om vannskade på Børsa skole. 
 
Rådgiver Sigve Laugsand orienterte om status for ventilasjonsanlegget i Børsa skole. 
 
Daglig leder i Orkdalsregionen Håkon Kibsgaard Jordet orienterte fra møte 11.04.18 om 
tunellrehabilitering E39 Øysand-Thamshavn. Referatet fra møte ble omdelt. 
 

 
VEDTAK: 
Meldingene tas til orientering. 

 
 
 

 

Sak 12/18 
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Sakstittel:  ULVDALEN NÆRINGSOMRÅDE 
 EIENDOMMEN GNR/BNR 151/1 (16/2564) 
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken legges fram uten innstilling. 

 
BEHANDLING: 
Omforent forslag: 
Saken utsettes. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til bestilling fra repr. Erik Fenstad: 
Utrede: 

- Avklare eventuelle kostnader vedr. flytting av Hamos sin gjenvinningsstasjon i Børsa. 
 
Forslag til bestilling fra ordfører Jon P. Husby: 
- 5 mill. kroner til disposisjon for konkurranse. 
- 7% stigning 
- Tomt for kaldtlager 
- Gå i forhandlinger om kjøp 
 
Punktvis votering. 
 
Punkt 5 mill. kroner til disposisjon for konkurranse, ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer Erik 
Fenstad og Bjørn Hammer stemte i mot. 
 
De øvrige punkt i Husbys forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslaget fra Erik Fenstad ble enstemmig vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 
Saken utsettes. 
 
Utrede: 
-Avklare eventuelle kostnader vedr. flytting av Hamos sin gjenvinningsstasjon i Børsa. 
-5 mill. kroner til disposisjon for konkurranse. 
-7% stigning 
-Tomt for kaldtlager 
-Gå i forhandlinger om kjøp 
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Sakstittel:  ORIENTERING OM PROSJEKTET SKAUN 
UNGDOMSSKOLE OG KULTURSENTER TIL 
REFERANSEGRUPPEN OG KOMMUNESTYRET 

 PROSJEKT NR. 536 
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken tas til orientering. 

 
BEHANDLING: 
Rådgiver Sigve Laugsand orienterte om status og framdrift. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 

 
 

 

 

Sak 14/18 
 
 

Sakstittel:  ORIENTERING - FORESPØRSEL OM Å BLI 
KONTORKOMMUNE FOR SEKRETARIATET I 
REGIONRÅDET I ORKDALSREGIONEN OG SIO 
UTVIKLING 

  
 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken tas til orientering. 

 
BEHANDLING: 
Daglig leder i Orkdalsregionen Håkon Kibsgaard Jordet og enhetsleder SiO Bjørn Buan 
orienterte om bakgrunnen for saken. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
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VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 
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