
 

    
 

Møteprotokoll  
 

Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen, Skaun rådhus     

Møtedato: 15.03.2018 Tid: 17:00 – 19.30 

 

Innkalte/Til stede: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Ordfører Jon P. Husby   

Varaordføre Asbjørn Leraand   

Medlem Siri Grøttjord   

Medlem Gunnar Ludvigsen FO  

Medlem Ove Sem   

Medlem Marit Rosvold Ness   

Medlem Eivind Stende   

Medlem Siri Øyås Høgsteggen FO  

Medlem Bjørn Gudmund Hammer FO  

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 FO  

Medlem Even Landrø   

Medlem Øystein Wiggen FO  

Medlem Hilde Kristin Viggen Rønneberg   

Medlem Astrid Gimseng   

Medlem Turid Blækkan   

Medlem Espen Tørset   
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Varamedlem Hege Fonn  Øystein Wiggen 

Varamedlem Maren Gluppe Frengen  Siri Øyås Høgsteggen 

Varamedlem John Anders Troset  Gunnar Ludvigsen 

Varamedlem Terje Kvernberg  Bjørn Gudmunn Hammer 

Varamedlem Steinar Svorkland  Gunn Iversen Stokke 

Varamedlem Møyfrid Ruud Halgunset  Torgeir Sørhaug 

 

 
 
Ellers møtte: rådmann Jan-Yngvar Kiel, økonomisjef Knut M. Nygård, rådgiver Hege Røttereng, 
rådgiver Erik Eide, tilhørere og presse, samt leder Gunnhild Landrø, som førte møteboka. 
 
 
Til å underskrive møteboka sammen med ordføreren ble enstemmig valgt: 
Hilde Kristin Viggen Rønneberg og Turid Blækkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilde Kristin Viggen Rønneberg Jon P. Husby Turid Blækkan 
 ordfører 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 8.3.2018.  
 
Protokollen ble gjennomgått og godkjent. 



  Side 3 

 

 

ORIENTERINGER 

 

 Statusrapport ved lensmann Tor-Kristian Haugan 

 Utredning av framtidige boliger innenfor helse- og mestring av Per Schanche, Agenda 
Kaupang. 

 

 

 

Sak 9/18 
 
 

Sakstittel:  MELDINGER - KOMMUNESTYRET 15.03.2018 
  
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Meldingene tas til orientering. 

 
BEHANDLING: 
Siri Grøttjord, Ap orienterte kort om et oppdrag hun hadde i dag som jurymedlem i kåring av de 
beste elevbedrifter i distriktet. 
 
Interpellasjon til kommunestyret i Skaun 15.03.18  
  
Vedrørende trafikkforholdene på fylkesvei 993 mellom Børsa u-skole og Børsa barneskole og 
bygging av ny fylkesvei i tråd med reguleringsplan.  
  
Ordfører:  
Høsten 2019 skal ny u-skole stå ferdig. Det har i mange år vært utfordringer i forhold til 
trafikkavviklingen mellom barneskolen og ungdomsskolen. Det er planlagt en midlertidig veg 
mellom skolene som må stå ferdig når u-skolen tas i bruk, dersom ikke ny permanent fv 993 er 
realisert i tråd med reguleringsplanen av 2007 innen da.   
Det har gått 11 år siden ny vei ble innregulert vest for Moan idrettsanlegg, men så vidt jeg forstår 
foreligger det pr. dags dato ingen detaljert plan for selve byggearbeidene på denne veien som 
forøvrig også berører flere grunneiere. Jeg går ut fra at det er vegeier (fylkeskommunen) som har 
ansvaret for planlegging av veien.  
Det vil, ordfører, være sterkt beklagelig om mange millioner må brukes for å lage en midlertidig 
veg mellom skolene. Denne vegen må jo senere fjernes og området opparbeides slik det er 
skissert i utbyggingsplanene. Likevel er jeg mye mer bekymret for trafikkforholdene i området 
med stadig økt biltrafikk.  
Det er heller ikke noe overraskende at ny fv. 993 beskjærer Tysse eiendom sin tomt slik at 
bedriften må flytte. Det samme gjelder et kommunalt lager like ved. Det har også vært kjent i 11 
år både for politisk og administrativ ledelse i kommunen.  
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Vi er videre kjent med at fylkeskommunen ikke har endringer av fylkesveien i Børsa inne på sine 
utbyggingsplaner for 2018. Dette kan få store konsekvenser for muligheten Skaun kommune har 
til å forskuttere veien og senere kunne få refundert utbyggingskostnadene.  
Her kreves åpenbart raske beslutninger og handlinger både på politisk og administrativt nivå 
dersom nyvegen skal være på plass før jul i 2019.  
Hvilke målsettinger har ordføreren for å løse de skisserte utfordringene, og hvilke konkrete tiltak 
vil ordføreren få satt i gang for eventuelt å få bygd ny permanent veg?  
Har ordføreren hatt jevnlig kontakt med Tysse eiendom med tanke på deres planer i forbindelse 
med en flytting?  
Hvilke grep er gjort, eller vil ordføreren ta for at prossessen i fylkeskommunen går raskt nok til at 
kommunen kan forskuttere vegen?  
  
Børsa, 08.03.18  
  
Torgeir Sørhaug/Møyfrid Ruud Halgunset  
Skaun KrF 
 
 
 
Svar på interpellasjon 
Innledningsvis vil jeg takke Skaun KrF for at det etterspørres framdrift i denne saken og videre 
det med unødig bruk av ressurser på en midlertidig løsning, når det skal bygges ny veg vest for 
Børsa barnehage, Moan idrettspark og ned til sentrum sør for ungdomsskole og kultursenter. 
Denne løsningen ligger i reguleringsplan fra 2007. 
 
Jeg har ment og mener fortsatt at nyvegen må på plass til åpninga av ungdomsskole og 
kultursenter. 
 
For å realisere dette må rådmannen legge fram sak i PMU for prioritering av fylkesvegprosjekter i 
Skaun, videre til kommunestyre. Behandling i fylkeskommunen første halvår 2018 for 
prioritering. Parallelt med dette må det startes forhandlinger med fylkeskommunen om en mulig 
forskuttering etter en modell fra en avtale inngått mellom Frøya kommune og fylkeskommunen 
datert 22. feb. 2018. 
Det er videre etterspurt ordfører og kommunenes kontakt med Tysse eiendom. Ordfører har hatt 
møter med Tysse, men den tettere kontakten har administrasjonen forestått. Videre er å bemerke 
at Skaun kommune to ganger har vært helt til departementet og regjeringa med arealplana og nytt 
næringsareal sør for E39 (Kleiva) uten at dette har ført fram. 
 
Grepene som er tatt er følgende: Det er gjennomført befaring der fylkeskommunen, Statens 
vegvesen og Skaun kommune deltok. Løsningen ble diskutert og det var felles enighet om at 
vegen må gå som beskrevet innledningsvis vest for Moan. 
 
Det må en betydelig administrativ og politisk påvirkning til for å få deler av Fv. 993 prioritert på 
fylkeskommunen si liste. Parallelt med dette må det startes forhandlinger og fullføres i 2018 for 
byggingen av vegen i 2019. Vegen er ferdig planlagt, men fylkeskommunen, vegvesenet og Skaun 
kommune må snarest sette seg ned og bli enige om detaljplanlegginga slik at dette er klart når 
bygginga kan starte. 
 
Skaun 14.03.2018 
Jon P. Husby 
Ordfører 
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Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning. 
 

 
VEDTAK: 
Meldingene tas til orientering. 
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Sakstittel:  VEDTEKTER FOR IT-SAMARBEIDET MELLOM 
MELHUS KOMMUNE OG SKAUN KOMMUNE. 

  
 
FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 

 

1. Kommunestyret vedtar interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens §27, der 

Melhus kommune og Skaun kommune er samarbeidskommuner. 

2. Kommunestyret vedtar samarbeidsavtale «Vedtekter for IT-samarbeidet mellom Melhus 
kommune og Skaun kommune». 

3. Det forutsettes likelydende vedtak i begge kommuner. 

 

 
BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 
 

1. Kommunestyret vedtar interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens §27, der 

Melhus kommune og Skaun kommune er samarbeidskommuner. 

2. Kommunestyret vedtar samarbeidsavtale «Vedtekter for IT-samarbeidet mellom Melhus 
kommune og Skaun kommune». 

3. Det forutsettes likelydende vedtak i begge kommuner. 

 

 
 

 

Sak 12/18 ble behandlet før sak 11/18. 
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Sak 11/18 
 
 

Sakstittel:  SUPPLERINGSVALG - VARAREPRESENTANTER TIL 
POLITISKE UTVALG 

  
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken legges fram uten innstilling. 

 
BEHANDLING: 
Valgnemndas leder, Siri Grøttjord la fram følgende forslag: 
I forbindelse med fritak for Ingvild A. H. Wiggen velges Torill Kjærem som 3. vara i HOKU og 
Ivar Sindre Vattengård som 6. vara. Ny vara i Eldrerådet: Torill Kjærrem. Ny vara i Skaun 
frivilligsentral Astrid Gimseng. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas leder Siri Grøttjord la fram følgende forslag: 
I forbindelse med ekspertutvalgets rapport om oppgaver til fylkeskommunen er vi invitert til å gi 
høringsuttalelser. Kommunestyret oppnevner følgende gruppe som skal utarbeide uttalelse på 
vegne av Skaun: 
Mildrid W Gimseng 
Asbjørn Leraand 
Erik Fenstad 
Roy Michelsen 
Bjørn Hammer 
Espen Tørset 
Torgeir Sørhaug 
 
Rådmannen sørger for å kalle sammen gruppa. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 
I forbindelse med fritak for Ingvild A. H. Wiggen velges Torill Kjærem som 3. vara i HOKU og 
Ivar Sindre Vattengård som 6. vara. Ny vara i Eldrerådet: Torill Kjærrem. Ny vara i Skaun 
frivilligsentral Astrid Gimseng. 
 
I forbindelse med ekspertutvalgets rapport om oppgaver til fylkeskommunen er vi invitert til å gi 
høringsuttalelser. Kommunestyret oppnevner følgende gruppe som skal utarbeide uttalelse på 
vegne av Skaun: 
Mildrid W Gimseng 
Asbjørn Leraand 
Erik Fenstad 
Roy Michelsen 
Bjørn Hammer 
Espen Tørset 
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Torgeir Sørhaug 
 
Rådmannen sørger for å kalle sammen gruppa. 
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Sakstittel:  SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 
 INGVILD ADELAIDE HEGVIK WIGGEN 
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken legges fram uten innstilling. 

 
BEHANDLING: 
Valgnemndas leder Siri Grøttjord la fram følgende innstilling: 
Kommunestyret innvilger fritak fra alle politiske verv for Ingvild A. H. Wiggen f.o.m 15. mars 
2018 og ut perioden. 
 
Dette ble enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK: 
Kommunestyret innvilger fritak fra alle politiske verv for Ingvild A. H. Wiggen f.o.m 15. mars 
2018 og ut perioden. 
 
 

 

 

Sak 13/18 
 
 

Sakstittel:  SØKNAD OM FRITAK FRA VERVET SOM 
MEDDOMMER 

  
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken legges fram uten innstilling. 

 
BEHANDLING: 
Valgnemndas leder Siri Grøttjord lag fram følgende forslag: 
Kommunestyret innvilger fritak fra vervet som meddommer for Ole Anders Dahl fom 15. mars 
2018 og ut perioden. 
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Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK: 
Kommunestyret innvilger fritak fra vervet som meddommer for Ole Anders Dahl fom 15. mars 
2018 og ut perioden. 
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