
 

    
 

Møteprotokoll  
 

Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen, Skaun rådhus     

Møtedato: 15.02.2018 Tid: 17:00 – 21.30 

 

Innkalte/Til stede: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Ordfører Jon P. Husby   

Varaordfører Asbjørn Leraand FO  

Medlem Siri Grøttjord   

Medlem Gunnar Ludvigsen   

Medlem Ove Sem   

Medlem Marit Rosvold Ness   

Medlem Eivind Stende   

Medlem Siri Øyås Høgsteggen   

Medlem Bjørn Gudmund Hammer   

Medlem Eva Overholt   

Medlem Anita Gilde   

Medlem Roy Michelsen   

Medlem Erik Fenstad   

Medlem Johanne Hammer   

Medlem Torgeir Sørhaug FO  

Medlem Mildrid E. Wiggen Gimseng   

Medlem Gunn Iversen Stokke   

Medlem Even Landrø FO  

Medlem Øystein Wiggen FO  

Medlem Hilde Kristin Viggen Rønneberg   

Medlem Astrid Gimseng FO  

Medlem Turid Blækkan   

Medlem Espen Tørset FO  

Varamedlem Hege Fonn  Øystein Wiggen 



  Side 2 

Varamedlem Steinar Svorkland  Astrid Gimseng 

Varamedlem Ellinor Bergli Bustad  Espen Tørset 

Varamedlem Møyfrid Ruud Halgunset  Torgeir Sørhaug 

Varamedlem Jonvald Nikkinen  Even Landrø 

Varamedlem Georg Heggelund  Asbjørn Leraand 

 

 
 
Ellers møtte: rådmann Jan-Yngvar Kiel, økonomisjef Knut Nygård, rådgiver Sigve Laugsand, 
rådgiver Hege Røttereng, presse, tilhørere og leder Gunnhild Landrø, som førte møteboka.  
 
 
 
Til å underskrive møteboka sammen med ordføreren ble enstemmig valgt: 
Anita Gilde og Hege Fonn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anita Gilde Jon P. Husby Hege Fonn 
 ordfører 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 08.02.2018.  
 
Protokollen ble gjennomgått og godkjent. 
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Varaordfører Asbjørn Leraand hadde forfall, og Siri Grøttjord, Ap ble enstemmig valgt som 
settevaraordfører.  

 

Dokumentaren «I skyggen av oljeeventyret» ble vist først i kommunestyremøtet.  

 

ORIENTERINGER 

 Medarbeiderundersøkelse og flyttelystundersøkelse i Skaun kommune ved Knut Røe fra 
Røe Kommunikasjon. 

 Struktur- og utbyggingsanalyse av Venn og Jåren-Råbygda; muligheter og konsekvenser. 
Terje Gregersen fra Norconsult, avdeling skole og barnehage, presenterte rapporten 
under behandling av sak 2/18. 

 

 

Sak 1/18 
 
 
Sakstittel:  MELDINGER - KOMMUNESTYRET 15.02.2018 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Meldingene tas til orientering 

 
BEHANDLING: 
Spørsmål fra Erik Fenstad, H om ambullerende skjenkebevilling og hvilke krav som stilles til 
vakthold på slike arrangementer. Rådmannen ga et foreløpig svar.  
Ordfører vil invitere lensmannen til neste kommunestyremøte.  
 
Økonomisjef Knut Nygård orienterte kort om det ureviderte regnskapet for 2017. 

 
Til slutt i møtet ble en interpellasjon fra Skaun SV besvart av ordføreren: 
 
Interpellasjon om takstsoner og busstakstar i Skaun kommune 
Skaun SV meiner at dagens takstsoner og busstaktar er urimelege, uforståelege og rammar 
innbyggjarane urettferdig. Kva vil ordføraren gjere for å få takstsonene meir rettferdig for alle 
innbyggjarane i Skaun? 
Skaun kommune er i dag delt slik at alle i Børsa og Buvika høyrer til takstsone A, medan alle sør 
for Eggkleiva og alle som bur vest for Lunda tilhøyrer takstsone B1.  
 
Eksempel på korleis dette slår ut: 
 

 I takstsone A kan alle ta seg til kommunesenteret i Børsa, til legekontor, ungdomsskole, 
ungdomsklubb, kommunale tenester og butikk for kr 37 dersom dei bruker mobilett, kr 
60 dersom dei betalar kontant om bord på bussen. Barn betalar 19 med mobilett og 30 
om bord. 

 For dei som bur i takstsone B1 vil same turen til legekontoret i kommunesenteret Børsa 
koste kr 74 med mobilett og svimlande 97 dersom ein må betale om bord. Barn betalar 



  Side 4 

37 med mobilett og 49 om bord. Og det er korte strekningar det er snakk om. Meiner 
ordføraren det rimeleg å betale minst 148 kr t/r kommunale tenester få kilometer 
heimafrå? 

 

 Alle som bur i sone B1 sør for Eggkleiva må betale for minst to soner uansett kvar dei 
tenkjer å reise. Runden rundt Laugen heng ikkje saman med andre takstsoner i det heile 
tatt.  

 

 I tillegg til å dele kommunen, deler også takstsonene grender og skolekretsar. Er du 
forelder, bur i Eggkleiva og skal på utviklingssamtale på Venn? Eller bur du på Lunda og 
har barn på Viggja skole? Det kostar deg kr 74/97, ein veg! Er du elev og skal på skolen 
din på kveldstid, kanskje det er elevkveld eller trening? Kr 37/49. Alltid det dobbelte av 
det innbyggjarane i takstsone A må betale for same tenestene. 

 
Dette er eksempel som viser kor feilslått takstsystemet fungerer. Så kva tenkjer ordføraren Skaun 
kommune kan gjere med dette vidare? 
 
Helsing Skaun SV 
 

Svar på interpellasjon i kommunestyret 15.02.18. 

Det er fra Skaun SV vist hvor galt ting blir når ikke hele kommunen er i takstsone A. 
Under høringa om soner og takstar ble det i høringssvaret frå Skaun kommunestyre krevd at hele 
kommunen måtte komme i takstsone A. 
Dette ble ikke tatt til følge med resultat som Skaun SV viser til. 
Ordføreren foreslår å oversende eksempla i interpellasjonen til fylkeskommunen og ATB med 
krav om at denne delinga av kommunen blir retta opp snarast. 
 
Jon P. Husby 
Ordførar 
 
 
Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. 
 
 
VEDTAK: 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Meldingene tas til orientering 

 
 

 

 

Sak 2/18 
 
 
Sakstittel:  PROSESS I FORBINDELSE MED UTVIKLING AV 

SKOLEKRETSENE FOR JÅREN-RÅBYGDA OG VENN 
  
HOKUS INNSTILLING: 
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Norconsults vedlagte rapport tas til orientering og rådmannen får i oppdrag å iverksette et 
forprosjekt «Ny skole i søndre Skaun» i 2018. 

 
 
BEHANDLING: 
Terje Gregersen fra Norconsult, avdeling skole og barnehage presenterte rapporten Struktur- og 
utbyggingsanalyse av Venn og Jåren-Råbygda: muligheter og konsekvenser.  
 
Hilde Kristin Viggen Rønneberg, Sp la fram følgende forslag på vegne av flertallsgruppa: 
Kommunestyret gir rådmannen mandat til å starte forprosjektering av oppvekstsenter på Venn. 
 
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide ulike modeller for tomteplassering, størrelse og 
kostnad for oppvekstsenter på Venn. 
 
Kommunestyret ber rådmannen legge frem utredningen i juni 2018. 
 
Budsjettmessige konsekvenser av forslaget: 
Prosjektet må innarbeides i Skaun kommune sitt budsjett- og økonomiplan for 2019, 2020-2022. 
 
Erik Fenstad, H fremmet et tilleggsforslag på vegne av H, FrP, KrF/V og Bl 
Rådmannen må minimum utrede alternataiv 00 fra Norconsultrapporten. 
 
Flertallsgruppas forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslaget fremmet av H, FrP, KrF/V og Bl fikk 14 stemmer og ble dermed vetatt. De 
som stemte imot tilleggsforslaget var: 
Steinar Svorkland, Gunn Iversen Stokke, Hege Fonn, Turid Blækkan, Mildrid W. Gimseng, Hilde 
Kristin Viggen Rønneberg – alle fra Sp – og Marit Rosvold Ness og Ove Sem, Ap. 
 
 
VEDTAK: 
Kommunestyret gir rådmannen mandat til å starte forprosjektering av oppvekstsenter på Venn. 
 
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide ulike modeller for tomteplassering, størrelse og 
kostnad for oppvekstsenter på Venn. 
 
Kommunestyret ber rådmannen legge frem utredningen i juni 2018. 
 
Budsjettmessige konsekvenser av forslaget: 
Prosjektet må innarbeides i Skaun kommune sitt budsjett- og økonomiplan for 2019, 2020-2022. 
 

Rådmannen må minimum utrede alternataiv 00 fra Norconsultrapporten. 
 
 
 

 

 

Sak 3/18 
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Sakstittel:  VURDERING AV UTBYGGINGSAVTALER I TILKNYTNING TIL 

OMRÅDEPLAN BØRSA 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

1. Rådmannen gis mandat til å igangsette forhandlinger om utbyggingsavtaler med 
utbyggere og grunneiere i tilknytning til planområde Børsa. 

 

2. Fremforhandlede forslag til konkrete utbyggingsavtaler skal legges frem for 
kommunestyret for godkjenning. Ordføreren gis mandat til å signere godkjente avtaler.  

 
BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 

1. Rådmannen gis mandat til å igangsette forhandlinger om utbyggingsavtaler med 
utbyggere og grunneiere i tilknytning til planområde Børsa. 

 

2. Fremforhandlede forslag til konkrete utbyggingsavtaler skal legges frem for 
kommunestyret for godkjenning. Ordføreren gis mandat til å signere godkjente avtaler.  

 

 

 

Sak 4/18 
 
 
Sakstittel:  EIENDOMSSKATT - ALTERNATIVE TAKSERINGSMETODER 
  
FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 
 
Kommunestyret tar saken til orientering, og ønsker å komme tilbake til saken i forbindelse med 
behandlingen av neste års budsjett, med utgangspunkt i alternativ 3.. 
 
Kostnader til omtaksering av verk og bruk, samt behandling av innkomne klagesaker, innarbeides 
i økonomirapport nr 1 (ØR1). 
 
 
 
BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar saken til orientering, og ønsker å komme tilbake til saken i forbindelse med 
behandlingen av neste års budsjett, med utgangspunkt i alternativ 3.. 
 



  Side 7 

Kostnader til omtaksering av verk og bruk, samt behandling av innkomne klagesaker, innarbeides 
i økonomirapport nr 1 (ØR1). 
 

 

 

Sak 5/18 
 
 
Sakstittel:  HØRING AV BYUTREDNING FOR TRONDHEIMSOMRÅDET 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

1. Det er positivt at det foreligger et nytt kunnskapsgrunnlag for Trondheim og 
Trondheimsregionen om virkninger av arealutvikling og bruk av virkemidler for å nå 
nullvekstmålet for personbiltrafikk.  
 

2. Skaun kommune, som en del av Trondheimsregionen, er opptatt av å ivareta 
transportbehovet i regionen, og legge til rette for regionforstørring. Målet er å 
opprettholde eller forbedre mobiliteten, men med en økning av reiser i form av gange, 
sykkel og kollektiv.  
 

3. Skaun kommune, som en del av Trondheimsregionen, påpeker at resultatene i de ulike 
byutredningene ikke er sammenlignbare på tvers av byområdene. Det er gjort ulike valg i 
utredningene som påvirker sluttresultatet. Dette gjelder spesielt i de 
samfunnsøkonomiske vurderingene. Det er viktig at dette kommer klart fram, dersom 
byutredningene skal benyttes som sammenligningsgrunnlag mellom byområdene.  
 

4. Skaun kommune, som en del av Trondheimsregionen, mener at befolkningsprognosen 
som er lagt til grunn fra SSB ikke gir et riktig bilde av befolkningsveksten i 
Trondheimsregionen. Beregninger gjort for Trondheimsregionen gjør at man antar at 
veksten vil kunne skje raskere. En sterkere vekst vil kreve kraftigere virkemidler enn hva 
utredningen viser, dersom man skal nå nullvekstmålet for personbiltrafikken. 
Byutredningen må suppleres med de lokale prognosene som er utarbeidet for 
Trondheimsregionen.  
 

5. Begrunnet med punktene ovenfor mener Skaun kommune, som en del av 
Trondheimsregionen, at Statens vegvesen må supplere kunnskapsgrunnlaget til 
forhandlingene om byvekstavtale med følgende tre punkter:  

a. Gjennomføre analyser basert på lokal prognose for befolkningsvekst, samt 
gjennomføre sensitivitetstester med høyere befolkningsvekst enn antatt.  

b. Tiltakspakker må beregnes med 0-alternativet som utgangspunkt, med en 
arealbruk som er i tråd med gjeldende kommuneplan.  

c. Utføre videre beregninger av enkelttiltak og virkemiddelpakker som defineres 
senere i arbeidet.  

 
6. I trinn 2 av byutredningen må Statens vegvesen:  

a. Se på effektene av bane og strategisk byutvikling langs banen. 
b. Utrede mulighet for, og bruk av parkeringsrestriksjoner som virkemiddel.  
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c. Se på mulighet for vegprising og se på effekten av tids- og miljødifferensierte 
bompenger.  

d. Utrede hvordan man kan regulere vare- og godstransport i en tett by, og hvordan 
det vil innvirke på totalt trafikkvolum.  

e. Vurdere på nytt om det er andre samfunnsmål i tillegg til nullvekstmålet som skal 
legges til grunn. 

 

 
BEHANDLING: 
Eivind Stende, Ap la fram følgende tilleggsforslag på vegne av flertallsgruppa: 
 

 Takstsoner – det må gjennomføres en takstsone for Skaun kommune. 

 Skaun kommune kan akseptere en utsettelse av ny innfartsparkering tilknyttet E39 i 
Buvika forutsatt at tiltaket sikres finansiering for bygging i 2019. Kommunen ber samtidig 
om å få fullt innsyn i hvilke tiltak hele Miljøpakkeområdet som foreslås utsatt i denne 
saken. 

 Miljøpakkens finansieringsbidrag på 1,8 mill. kr til innfartsparkering ved FV 800 og Buvik 
skole tas inn i miljøpakkens budsjett for 2018. 

 Dersom innfartsparkeringsanlegget på Tonstad skrinlegges er det desto viktigere at en nå 
etablerer et tilsvarende p-anlegg på Klett. Det må etableres bussholdeplasser ved p-
anleggene på Klett. 

 Vi må også sørge for at det blir gjennomført forhandlinger på politisk nivå. 
 
 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble tillleggsforslaget fremmet av flertallsgruppa avstemt. Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling, samt tilleggsforslaget, ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

1. Det er positivt at det foreligger et nytt kunnskapsgrunnlag for Trondheim og 
Trondheimsregionen om virkninger av arealutvikling og bruk av virkemidler for å nå 
nullvekstmålet for personbiltrafikk.  
 

2. Skaun kommune, som en del av Trondheimsregionen, er opptatt av å ivareta 
transportbehovet i regionen, og legge til rette for regionforstørring. Målet er å 
opprettholde eller forbedre mobiliteten, men med en økning av reiser i form av gange, 
sykkel og kollektiv.  
 

3. Skaun kommune, som en del av Trondheimsregionen, påpeker at resultatene i de ulike 
byutredningene ikke er sammenlignbare på tvers av byområdene. Det er gjort ulike valg i 
utredningene som påvirker sluttresultatet. Dette gjelder spesielt i de 
samfunnsøkonomiske vurderingene. Det er viktig at dette kommer klart fram, dersom 
byutredningene skal benyttes som sammenligningsgrunnlag mellom byområdene.  
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4. Skaun kommune, som en del av Trondheimsregionen, mener at befolkningsprognosen 
som er lagt til grunn fra SSB ikke gir et riktig bilde av befolkningsveksten i 
Trondheimsregionen. Beregninger gjort for Trondheimsregionen gjør at man antar at 
veksten vil kunne skje raskere. En sterkere vekst vil kreve kraftigere virkemidler enn hva 
utredningen viser, dersom man skal nå nullvekstmålet for personbiltrafikken. 
Byutredningen må suppleres med de lokale prognosene som er utarbeidet for 
Trondheimsregionen.  
 

5. Begrunnet med punktene ovenfor mener Skaun kommune, som en del av 
Trondheimsregionen, at Statens vegvesen må supplere kunnskapsgrunnlaget til 
forhandlingene om byvekstavtale med følgende tre punkter:  

a. Gjennomføre analyser basert på lokal prognose for befolkningsvekst, samt 
gjennomføre sensitivitetstester med høyere befolkningsvekst enn antatt.  

b. Tiltakspakker må beregnes med 0-alternativet som utgangspunkt, med en 
arealbruk som er i tråd med gjeldende kommuneplan.  

c. Utføre videre beregninger av enkelttiltak og virkemiddelpakker som defineres 
senere i arbeidet.  

 
6. I trinn 2 av byutredningen må Statens vegvesen:  

a. Se på effektene av bane og strategisk byutvikling langs banen. 
b. Utrede mulighet for, og bruk av parkeringsrestriksjoner som virkemiddel.  
c. Se på mulighet for vegprising og se på effekten av tids- og miljødifferensierte 

bompenger.  
d. Utrede hvordan man kan regulere vare- og godstransport i en tett by, og hvordan 

det vil innvirke på totalt trafikkvolum.  

e. Vurdere på nytt om det er andre samfunnsmål i tillegg til nullvekstmålet som skal 
legges til grunn. 

 

 Takstsoner – det må gjennomføres en takstsone for Skaun kommune. 

 Skaun kommune kan akseptere en utsettelse av ny innfartsparkering tilknyttet E39 i 
Buvika forutsatt at tiltaket sikres finansiering for bygging i 2019. Kommunen ber samtidig 
om å få fullt innsyn i hvilke tiltak hele Miljøpakkeområdet som foreslås utsatt i denne 
saken. 

 Miljøpakkens finansieringsbidrag på 1,8 mill. kr til innfartsparkering ved FV 800 og Buvik 
skole tas inn i miljøpakkens budsjett for 2018. 

 Dersom innfartsparkeringsanlegget på Tonstad skrinlegges er det desto viktigere at en nå 
etablerer et tilsvarende p-anlegg på Klett. Det må etableres bussholdeplasser ved p-
anleggene på Klett. 

 Vi må også sørge for at det blir gjennomført forhandlinger på politisk nivå. 
 

 

 

Sak 6/18 
 
 
Sakstittel:  ORIENTERING OM PROSJEKTET SKAUN UNGDOMSSKOLE OG 

KULTURSENTER TIL REFERANSEGRUPPEN OG 
KOMMUNESTYRET 
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FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 
 
Orienteringen tatt til orientering. 
 
 
 
BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Orienteringen tatt til orientering. 
 

 

 

Sak 7/18 
 
 
Sakstittel:  SKAUN KOMMUNES VALG AV REVISOR 
  
 
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:  
 
Kommunestyret velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor for Skaun kommune fra 
01.01.2018. 

 
 
BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Kommunestyret velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor for Skaun kommune fra 
01.01.2018. 

 

 

 

Sak 8/18 
 
 
Sakstittel:  SUPPLERINGSVALG - VARAREPRESENTANTER TIL POLITISKE 

UTVALG 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken legges fram uten innstilling. 
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BEHANDLING: 
Leder av valgnemnda Siri Grøttjord la fram følgende forslag: 
1. Ivar Røstum velges til 5. vara til PMU 
2. Hilde Kristin Viggen Rønneberg velges til styremeldem i Skaun Frivilligsentral 
3. Johanne Hammer og Steinar Svorkland velges til vara til Råd for funksjonshemmede. 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 
1. Ivar Røstum velges til 5. vara til PMU 
2. Hilde Kristin Viggen Rønneberg velges til styremeldem i Skaun Frivilligsentral. 
3. Johanne Hammer og Steinar Svorkland velges til vara til Råd for funksjonshemmede. 
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