
 

    
 

Møteprotokoll  
 

Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen, Skaun rådhus     

Møtedato: 24.05.2018 Tid: 17:00 – 20.45 

 

Innkalte/Til stede: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Ordfører Jon P. Husby   

Varaordfører Asbjørn Leraand   

Medlem Siri Grøttjord   

Medlem Gunnar Ludvigsen FO  

Medlem Ove Sem   

Medlem Marit Rosvold Ness   

Medlem Eivind Stende   

Medlem Siri Øyås Høgsteggen   

Medlem Bjørn Gudmund Hammer FO  

Medlem Eva Overholt FO  

Medlem Anita Gilde   

Medlem Roy Michelsen   

Medlem Erik Fenstad   

Medlem Johanne Hammer   

Medlem Torgeir Sørhaug   

Medlem Mildrid E. Wiggen Gimseng   

Medlem Gunn Iversen Stokke   

Medlem Even Landrø   

Medlem Øystein Wiggen FO  

Medlem Hilde Kristin Viggen Rønneberg   

Medlem Astrid Gimseng   

Medlem Turid Blækkan   

Medlem Espen Tørset FO  

Varamedlem Steinar Svorkland  Øystein Wiggen 
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Varamedlem Ellinor Bergli Bustad  Espen Tørset 

Varamedlem Terje Kvernberg  Eva Overholt 

Varamedlem Liv Brekken Kirkaune  Gunnar Ludvigsen 

 

 
 
Ellers møtte: råmann Jan-Yngvar Kiel, økonomisjef Knut Nygård, rådgiver Sigve Laugsand, 
rådgiver Erik Eide, rådgiver Hege Røttereng, rådgiver John-Vidar Koren, presse og leder 
Gunnhild Landrø som førte møteboka 
 
 
Til å underskrive møteboka sammen med ordføreren ble enstemmig valgt:  
Ove Sem og Terje Kvernberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ove Sem Jon P. Husby Terje Kvernberg 
 ordfører 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 16.05.2018.  
 
Protokollen ble gjennomgått og godkjent. 
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Møtet startet med underholdningsinnslag av kulturskolen. 

 

 

 

Sak 18/18 
 
 
Sakstittel:  MELDINGER - KOMMUNESTYRET 24.05.2018 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Meldingene tas til orientering 

 
BEHANDLING: 
Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. 
 
VEDTAK: 
Meldingene tas til orientering 

 

 

 

Sak 19/18 
 
 
Sakstittel:  ORIENTERINGSSAK  - EVALUERING AV ARBEIDET MED 

BOSETTING AV FLYKNINGER I SKAUN KOMMUNE 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Ingen innstilling. 

 
BEHANDLING: 
Leder for barn, familie og helse Eli Haugen orienterte. 
 
VEDTAK: 
Saken ble tatt til orientering. 

 

 

 

Sak 20/18 
 
 
Sakstittel:  ORIENTERING OM INTERKOMMUNALT 

VELFERDSTEKNOLOGIPROSJEKT PR 28.APRIL 2018 
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HOKUS INNSTILLING: 
Saken tas til orientering. 

 
 
BEHANDLING: 
Erik Eide, rådgiver på helse, orienterte kort om prosjektet. 
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Sak 21/18 
 
 
Sakstittel:  UTREDNING AV FRAMTIDIGE BOLIGER OG BOFORMER 

INNENFOR HELSE OG MESTRING 
  
HOKUS INNSTILLING: 
Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre en mulighetsstudie med en helhetlig løsning 
for et fremtidsrettet bygg for institusjonsdrift, lokaler til hjemmetjenesten og samlet drift av 
dagsenter og aktivitetstilbud.  I tillegg til romprogram for de nevnte aktivitetene må 
mulighetsstudien ta stilling til fremtidig bruk av arealet mellom Rossvollheimen, Solbakken og 
dagens trygdeboliger, samt sør for Rossvollheim.  For gjennomføring så tas det forbehold om 
finansiering i forbindelse med ØR1 2018. 

Kommunestyret ber rådmannen om å ta stilling til de øvrige anbefalingene fra Agenda Kaupang, 
og at de tiltak som krever finansiering innarbeides i det videre arbeidet med budsjett og 
økonomiplan. 

 
 
BEHANDLING: 
Eivind Stende, Ap fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret 24. mai 2018 slutter seg til Eldrerådets vedtak i møte i 22. mai: Eldrerådet 
ønsker å være representert i projektgruppa som skal arbeide videre med denne saken, utredning 
av framtidige boliger og boformer innefor helse og mestring.  
SER støtter forøvrig HOKU sin innstilling. 
Uansett vedtak ønsker vi at dette legges ved protokollen. 
 
Dette forslaget ble deretter trukket. 
 
Eivind Stende, Ap, og Erik Fenstad, H fremmet på vegne av kommunestyret et omforent 
forslag: 
Det skal være med brukerrepresentanter i prosjektgruppa. 
HOKU, Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet skal være referansegruppe. 
 
 
HOKUS innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Til slutt ble HOKUS innstilling inklusive det omforente tilleggsforslaget avstemt. Dette ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 
Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre en mulighetsstudie med en helhetlig løsning 
for et fremtidsrettet bygg for institusjonsdrift, lokaler til hjemmetjenesten og samlet drift av 
dagsenter og aktivitetstilbud.  I tillegg til romprogram for de nevnte aktivitetene må 
mulighetsstudien ta stilling til fremtidig bruk av arealet mellom Rossvollheimen, Solbakken og 
dagens trygdeboliger, samt sør for Rossvollheim.  For gjennomføring så tas det forbehold om 
finansiering i forbindelse med ØR1 2018. 

Kommunestyret ber rådmannen om å ta stilling til de øvrige anbefalingene fra Agenda Kaupang, 
og at de tiltak som krever finansiering innarbeides i det videre arbeidet med budsjett og 
økonomiplan. 

Det skal være med brukerrepresentanter i prosjektgruppa. 
HOKU, Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet skal være referansegruppe. 
 
 

 

 

Sak 22/18 
 
 
Sakstittel:  PRØVEORDNING MED Å OVERTA ANSVAR FOR DEN 

OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN 
  
HOKUS INNSTILLING: 
Kommunestyret ønsker ikke at Skaun kommune skal delta i prøveordningen med å overta ansvar 
for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen. 

 
BEHANDLING: 
 
Hokus innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Kommunestyret ønsker ikke at Skaun kommune skal delta i prøveordningen med å overta ansvar 
for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen. 

 

 

 

 

 

Sak 23/18 
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Sakstittel:  REGULERINGSPLAN RAMSJØEN OG RAMSJØOMRÅDET 
 
  
HOKUS INNSTILLING: 
Skaun kommunestyre vedtar å utarbeide reguleringsplan på Ramsjøen og Ramsjøområdet, med 
oppstart i 2019. Det forventes ferdigstillelse av planarbeidet våren/sommeren 2020.   

Teknisk kontor får i oppdrag å lage tiltak og utarbeide kostnadsskisse for planarbeidet. 
Kostnader til utarbeidelse av reguleringsplan innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2019 – 
2022.  

 
 
BEHANDLING: 
Ordfører Jon P. Husby fremmet følgende forslag:  
Saka oversendes Formannskapet for videre behandling. 
 
Forslaget fremmet av Jon P. Husby ble enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 
Saka oversendes Formannskapet for videre behandling. 
 

 

 

Sak 24/18 
 
 
Sakstittel:  ORIENTERING OM PROSJEKTET SKAUN UNGDOMSSKOLE OG 

KULTURSENTER TIL REFERANSEGRUPPEN OG 
KOMMUNESTYRET 

 PROSJEKT NR. 536 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Informasjon om prosjektet Skaun ungdomsskole og kultursenter tas til orientering. 

 
BEHANDLING: 
Saken ble behandlet etter sak 22/18. 
 
John-Vidar Koren og Sigve Laugsand orienterte.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Informasjon om prosjektet Skaun ungdomsskole og kultursenter tas til orientering. 
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Sak 25/18 
 
 
Sakstittel:  ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - IKA TRØNDELAG 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS § § 
1, 5 og 11 gjeldende fra 01.01.2018. 

 
BEHANDLING: 
Rådmannens innstillng ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS § § 
1, 5 og 11 gjeldende fra 01.01.2018. 

 

 

 

Sak 26/18 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - PAD THAI BUVIKA AS 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Pad Thai Buvika AS innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikke for spisestedet Pad Thai 
AS. 

 

Styrer for bevillingen er Morten Blix f. 16.02.77. 

Stedfortreder for bevillingen er Andreas Espnes f. 23.03.77. 

 

Bevillingen gjelder innendørs servering av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 etter 
alkoholloven § 1-3, i lokalene i KIWI-bygget i Buvika.  

 

Åpningstider og skjenketider reguleres i forskrift for salgs- og skjenketider i Skaun kommune, 
vedtatt 10. mai 2012. 

 
BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
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Pad Thai Buvika AS innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikke for spisestedet Pad Thai 
AS. 

 

Styrer for bevillingen er Morten Blix f. 16.02.77. 

Stedfortreder for bevillingen er Andreas Espnes f. 23.03.77. 

 

Bevillingen gjelder innendørs servering av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 etter 
alkoholloven § 1-3, i lokalene i KIWI-bygget i Buvika.  

 

Åpningstider og skjenketider reguleres i forskrift for salgs- og skjenketider i Skaun kommune, 
vedtatt 10. mai 2012. 

 

 

 

Sak 27/18 
 
 
Sakstittel:  VEDTAKSKONTROLL 3. TERTIAL 2017 OG 1. TERTIAL 2018 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Vedtakskontroll 3. tertial 2017 og 1. tertial 2018 tas til orientering. 

 
BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om enkelte saker.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Vedtakskontroll 3. tertial 2017 og 1. tertial 2018 tas til orientering. 

 

 

 

Sak 28/18 
 
 
Sakstittel:  REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017 FOR SKAUN KOMMUNE 
  
FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 
 
1. Skaun kommunes årsregnskap for 2017 vedtas slik som framlagt, jfr. saksdokument nr 1. 

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2017, 30 827 065 kroner,-, 
disponeres slik: 
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1.   Kr. 3 422 000 avsettes til disposisjonsfond for driftsenhetene iht. tabell 1 i 
saksframlegget. 

2.   Kr. 1 090 000 avsettes til disposisjonsfond til finansiering av div tiltak, kfr. tabell 2 i 
saksframlegget. 

3.   Kr. 318 527 avsettes til bufferfondet. 

4.  Kr. 25 996 538 avsettes til driftsfondet. 

3. Budsjettendringer i tråd med punkt 2 (underpunkt 1-4), innarbeides i økonomirapport nr 
1/2018. 

4. Årsberetning for 2017 tas til orientering. 

 
Tilleggsforslag: 

 Sommerjobb til ungdom under 18 år. 

 Betale arbeidsgiveravgift for private. 
 
Budsjettmessige konsekvenser: 200 000,- 
Sommerjobb for ungdom under 18 år tas med i budsjettet. 
 
 
Formannskapet ber rådmannen fremforhandle avtale med Moan Idrettspark om opparbeiding 
og asfaltering av parkeringsanlegg for offentlig bruk. Avtalen salideres i ØR1. 
 
 
BEHANDLING: 
 
Først ble punktene i formannskapets innstilling avstemt: 
Fra punkt 1 og til og med tilleggsforslaget om sommerjobb for ungdom under 18 år, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling om å lage avtale med Moan Idrettspark om opparbeiding og 
asfaltering av parkeringsanlegg for offentlig bruk ble vedtatt mot 6 stemmer. De som stemte i 
mot var Anita Gilde og Roy Michelsen, FrP, Johanne Hammer og Erik Fenstad, H, Torgeir 
Sørhaug, KrF/V og Terje Kvernberg, Bl. 
 
 
Gunn Iversen Stokke, Sp fremmet følgende forslag på vegne av flertallsgruppa SP, SV og Ap: 
Forslag i tillegg til innstillingen fra formannskapet. 

 

Det ble stemt punktvis: 

1. Avsette opptil 2,5 mill til forskuttering av detaljplanlegging vedrørende flytting av 
FV som i dag går i mellom barne og ungdomsskolen i Børsa  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

2. Avsette kr 300 000 kr til utarbeidelse av ROS-analyse 

Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer. De som stemte i mot var Anita Gilde og Roy 
Michelsen, FrP, Johanne Hammer og Erik Fenstad, H, Torgeir Sørhaug, KrF/V og Terje 
Kvernberg, Bl. 
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3. Ettergi eiendomsskatt siste termin 2018, dog ikke gjeldende for verker og bruk 

 
Erik Fenstad fremmet på vegne av H, KrF/V, FrP og Bl følgende forslag: 
Nytt punkt: 2-5:  

 Kr. 5 000 000 brukes til å redusere eiendomsskatten i 2018 ved å gjøre 4. kvartal 
«uten» eiendomsskatt. 

 

Det ble stemt alternativ mellom punkt 3 i flertallsgruppas forslag og forslag fremmet av 
Erik Fenstad på vegne av H, KrF/V, FrP og Bl: Forslaget fremmet av flertallsgruppa ble 
vedtatt mot 6 stemmer. De som stemte for forsaget fremmet av Erik Fenstad på vegne 
av H, KrF/V, FrP og Bl var Anita Gilde og Roy Michelsen, FrP, Johanne Hammer og 
Erik Fenstad, H, Torgeir Sørhaug, KrF/V og Terje Kvernberg, Bl. 
 

4. Avsette 150 000,- kr for et 5 dagers tilbud på «Holdeplassen» gjeldende for 2018 

Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer. De som stemte i mot var Anita Gilde og Roy 
Michelsen, FrP, Johanne Hammer og Erik Fenstad, H, Torgeir Sørhaug, KrF/V og Terje 
Kvernberg, Bl. 
 

5. Avsette 190 000,-kr til flytting av utsmykkingen ved inngangspartiet ved 
Rossvollheimen, for å kunne etablere 10 parkeringsplasser for besøkende. 

Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer. De som stemte i mot var Anita Gilde og Roy 
Michelsen, FrP, Johanne Hammer og Erik Fenstad, H, Torgeir Sørhaug, KrF/V og Terje 
Kvernberg, Bl. 
 

6. Kartlegging av ventilasjon på kantine/k sal kr   100 000,- 

Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer. De som stemte i mot var Anita Gilde og Roy 
Michelsen, FrP, Johanne Hammer og Erik Fenstad, H, Torgeir Sørhaug, KrF/V og Terje 
Kvernberg, Bl. 

 

7. Det innføres renholdssoner i kommunale bygg inntil kr 200 000, blåe skoposer 
fjernes. 

Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer. De som stemte i mot var Anita Gilde og Roy 
Michelsen, FrP, Johanne Hammer og Erik Fenstad, H, Torgeir Sørhaug, KrF/V og Terje 
Kvernberg, Bl. 

 

 

 

Verbalforslag fremmet av Gunn Iversen Stokke, Sp på vegne av flertallsgruppa SP, SV og Ap: 
 

1. Det er tidligere vedtatt økning på 50% stilling til PPT tjenesten i løpet av 2018, vi ønsker 
å utvide denne til 100% fra 1.1.2019 og ber rådmannen ta med dette i arbeidet med neste 
års budsjett.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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2. Kommunestyret avventer utredning av friluftsbarnehage på Venn som er bestilt av 
HOKU til møte 5. Juni. Evt økonomisk ramme for ny/nye avdelinger på Venn 
behandles i formannskapet 11. Juni. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

3. Det bestilles en kartlegging av uønsket deltid i Skaun kommune, innen helse og omsorgs 
sektoren med formål om effektiviering av ressursbruk ift oppgaveløsing. Undersøkelsen 
må gjennomføres elektronisk og skal være anonymisert.  

Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer. De som stemte i mot var Anita Gilde og Roy 
Michelsen, FrP, Johanne Hammer og Erik Fenstad H, Torgeir Sørhaug KrF/V og Terje 
Kvernberg, Bl. 
 

4. Det skal legges fram for politisk behandling beregnet kostnader for innføring av 100% 
administrasjonstid for enhetsleder på oppvekstsenter, på lik linje som i skolen.  

Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer. De som stemte i mot var Anita Gilde og Roy 
Michelsen, FrP, Johanne Hammer og Erik Fenstad H, Torgeir Sørhaug KrF/V og Terje 
Kvernberg, Bl. 
 
 

5. Kartlegging av kommunens kjøretøypark med tanke på å finne en løsning for vaktbil 
teknisk vakt 

Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer. De som stemte i mot var Anita Gilde og Roy 
Michelsen, FrP, Johanne Hammer og Erik Fenstad H, Torgeir Sørhaug KrF/V og Terje 
Kvernberg, Bl. 
 
 

Kostnadene dekkes ved tilsvarende reduksjon på formannskapets foreslåtte avsetning til 
driftsfondet. 

 

Erik Fenstad fremmet på vegne av H, KrF/V, FrP og Bl ønske om en protokollmerknad: 
 
Vi mener at prosessen som flertallsgruppen har kjørt i denne saken er uansvarlig. Forslagene er 
ikke utredet og hører mer hjemme i en budsjettprosess. 
 
 
VEDTAK: 
 
1. Skaun kommunes årsregnskap for 2017 vedtas slik som framlagt, jfr. saksdokument nr 1. 

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2017, 30 827 065 kroner,-, 
disponeres slik: 

1.   Kr. 3 422 000 avsettes til disposisjonsfond for driftsenhetene iht. tabell 1 i 
saksframlegget. 

2.   Kr. 1 090 000 avsettes til disposisjonsfond til finansiering av div tiltak, kfr. tabell 2 i 
saksframlegget. 

3.   Kr. 318 527 avsettes til bufferfondet. 
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4.  Kr. 17 596 538 avsettes til driftsfondet. 

3. Budsjettendringer i tråd med punkt 2 (underpunkt 1-4), innarbeides i økonomirapport nr 
1/2018. 

4. Årsberetning for 2017 tas til orientering. 

 
5a. Sommerjobb til ungdom under 18 år. 
5b. Betale arbeidsgiveravgift for private. 
 
Budsjettmessige konsekvenser: 200 000,- 
 
 
Formannskapet ber rådmannen fremforhandle avtale med Moan Idrettspark om opparbeiding 
og asfaltering av parkeringsanlegg for offentlig bruk. Avtalen salideres i ØR1. 
 
 

1. Avsette opptil 2,5 mill til forskuttering av detaljplanlegging vedrørende flytting av FV 
som i dag går i mellom barne og ungdomsskolen i Børsa  

2. Avsette kr 300 000 kr til utarbeidelse av ROS-analyse 

3. Ettergi eiendomsskatt siste termin 2018, dog ikke gjeldende for verker og bruk 

4. Avsette 150 000,- kr for et 5 dagers tilbud på «Holdeplassen» gjeldende for 2018 

5. Avsette 190 000,-kr til flytting av utsmykkingen ved inngangspartiet ved Rossvollheimen, 
for å kunne etablere 10 parkeringsplasser for besøkende. 

6. Kartlegging av ventilasjon på kantine/k sal kr   100 000,- 

 

7. Det innføres renholdssoner i kommunale bygg inntil kr 200 000, blåe skoposer fjernes. 

 

Kostnadene dekkes ved tilsvarende reduksjon på formannskapets foreslåtte avsetning til 
driftsfondet. 

 

1. Det er tidligere vedtatt økning på 50% stilling til PPT tjenesten i løpet av 2018, vi ønsker 
å utvide denne til 100% fra 1.1.2019 og ber rådmannen ta med dette i arbeidet med neste 
års budsjett.  

2. Kommunestyret avventer utredning av friluftsbarnehage på Venn som er bestilt av 
HOKU til møte 5. Juni. Evt økonomisk ramme for ny/nye avdelinger på Venn 
behandles i formannskapet 11. Juni. 

3. Det bestilles en kartlegging av uønsket deltid i Skaun kommune, innen helse og omsorgs 
sektoren med formål om effektiviering av ressursbruk ift oppgaveløsing. Undersøkelsen 
må gjennomføres elektronisk og skal være anonymisert.  

4. Det skal legges fram for politisk behandling beregnet kostnader for innføring av 100% 
administrasjonstid for enhetsleder på oppvekstsenter, på lik linje som i skolen.  

 
5. Kartlegging av kommunens kjøretøypark med tanke på å finne en løsning for vaktbil 

teknisk vakt 
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Kostnadene dekkes ved tilsvarende reduksjon på formannskapets foreslåtte avsetning til 
driftsfondet. 

 

Protokolltilførsel fra H, KrF/V, FrP og Bl: 
 
Vi mener at prosessen som flertallsgruppen har kjørt i denne saken er uansvarlig. Forslagene er 
ikke utredet og hører mer hjemme i en budsjettprosess. 
 

 

 

Sak 29/18 
 
 
Sakstittel:  ÅRSMELDING 2017 
  
 
 

FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 
 

Kommunestyret tar årsmelding 2017 til orientering. 

 
 
BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar årsmelding 2017 til orientering. 
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