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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 33/18 
Arkivkode:  033 
Arkivsaksnr:   18/2303 
Saksbehandler: Ida Gaustad 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
33/18 Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 
28.08.2018 

 
     
 
SAKEN GJELDER: 
MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET 28.08.18 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Meldingene tas til orientering. 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

- Refererte journalposter 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 34/18 
Arkivkode:  028 A20 &32 
Arkivsaksnr:   18/2260 
Saksbehandler: Hege Røttereng 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
34/18 Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 
28.08.2018 

/ Kommunestyret 13.09.2018 
 
     
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
UNGDATA 2018 SKAUN KOMMUNE 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Rapporten drøftes med utvalget og tas til orientering 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
Vedlegg Nøkkeltallsrapport Ungdata 2018 Skaun kommune 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser, som tilbys gratis til alle landets kommuner og 
fylkeskommuner. I 2018 ble Ungdataundersøkelsen gjennomført for tredje gang i Skaun 
kommune. Undersøkelsen innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet svarer på spørsmål om 
ulike sider ved livet sitt. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk.  

Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre 
og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og 
vold).  

KoRus (Kompetansesenter Rus – Midt-Norge) bistår kommunen med planlegging av 
undersøkelsen, utforming av spørreskjema, og veiledning om gjennomføringen. KoRus deltar i 
den lokale drøftingen av resultatene fra undersøkelsen, og vil være til stede i utvalgsmøtet. Det 
samme vil fagledere fra Barn Familie Helse, elevrådsrepresentanter, sosialrådgiver og rektor ved 
Skaun ungdomsskole, enhetsleder BFH, rådgiver helse, rådgiver grunnskole og rådmannen.   

For Skaun kommune er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til bruk i det 
forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet. 

 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
I tråd med budsjett 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 35/18 
Arkivkode:   
Arkivsaksnr:   18/2291 
Saksbehandler: Hege Røttereng 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
35/18 Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 
28.08.2018 

 
     
 
SAKEN GJELDER: 
ORIENTERINGSSAK - STATUS BARNEVERNSTJENESTEN I MELHUS OG SKAUN 
KOMMUNE 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Saken tas til orientering 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 
 

SAKSFRAMLEGG: 
Leder for interkommunal barneverntjeneste i Melhus og Skaun vil orientere utvalget om status 
for tjenesten.  
 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Innenfor budsjett 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 36/18 
Arkivkode:   
Arkivsaksnr:   18/2292 
Saksbehandler: Hege Røttereng 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
36/18 Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 
28.08.2018 

 
     
 
SAKEN GJELDER: 
ORIENTERINGSSAK - PILOTPROSJEKT OM INNFØRING AV SKOLEMÅLTID VED 
BARNE- OG UNGDOMSSKOLENE I TRØNDELAG. 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Saken tas til orientering 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 
 

SAKSFRAMLEGG: 
Ordføreren ønsker å orientere utvalget om Fylkesmannen i Trøndelags initiativ med sikte på å få 
innført skolemåltid ved barne- og ungdomsskolene i Trøndelag.  
 
Som en del av Fylkesmannen i Trøndelag sin satsing på 0-24 samarbeidet og initiativet «matglede 
barn og unge i Trøndelag, matriket midt» jobber Fylkesmannen nå for å finne en modell for 
innføring av skolemåltid. I første omgang skal det gjennomføres en pilot i utvalgte kommuner og 
utvalgte barne- og ungdomsskoler i Trøndelag. Det er Fylkesmannens tre fagavdelinger innen 
landbruk, oppvekst- og velferd og helse- og omsorg som står bak dette initiativet. Fylkesmannen 
har som mål å rekruttere kommuner til å delta i pilotprosjektet for skolemåltid i Trøndelag.   
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
I samsvar med budsjett 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 37/18 
Arkivkode:  223 C30 
Arkivsaksnr:   18/978 
Saksbehandler: Steinar Haugen 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
37/18 Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 
28.08.2018 

 
     
 
SAKEN GJELDER: 
DRIFTSTILSKUDD 2018 - MUSIKKORGANISASJONER 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Det er kr. 125 000,- til fordeling til musikklagene i kommunen.  
Fordeling av driftstilskudd er som følger:   
 
Skaun barne- og ungdomskorps  kr. 50 000,- 
Skaun storband    kr. 9 000,-  
Viggja musikkorps    kr. 9 000,-,- 
Buvik musikkorps     kr. 9 000,- 
Skaun musikkorps    kr. 9 000,- 
Koret Våren Viggja               kr. 9 000,- 
Buvik songlag     kr. 9 000,- 
Spellemannslaget Laust og fast   kr. 21 000,-  
Totalt til fordeling:     kr. 125 000,- 

 
Midlene overføres lagene i løpet av kort tid.  
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1) Søknad om kulturmidler fra Koret Våren Viggja - datert 25.04.2018 (Ikke utsendt)  
2) Søknad om kulturmidler fra Spellemannslaget Laust og fast - datert 29.04.2018 (Ikke 

utsendt)  
3) Søknad om kulturmidler fra Viggja musikkorps - datert 30.04.2018 (Ikke utsendt)  
4) Søknad om kulturmidler fra Skaun musikkorps - datert 27.04.18 (Ikke utsendt)  
5) Søknad om kulturmidler fra Buvik musikkorps – datert 30.04. 2018 (Ikke utsendt)  
6) Søknad om kulturmidler fra Skaun barne- og ungdomskorps - datert 30.04.18 (Ikke 

utsendt)  
7) Søknad om kulturmidler fra Skaun storband, - datert 22.03.2018 (Ikke utsendt)  
8) Søknad om kulturmidler Buvik songlag – datert 19.03.2018. (Ikke utsendt)  
9) Utlysning kulturmidler 2018 – brev fra Kultur, fritid og frivillighet til lag og 

organisasjoner 07.03.2018 (Ikke utsendt)  
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10) Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Skaun kommune 
www.skaun.kommune.no  

 

 
SAKSFRAMLEGG: 
Det er i 2018 kr. 125 000,- til fordeling til musikklagene i Skaun kommune.   
 
Kulturmidlene 2018 er utlyst på kommunens hjemmeside, via annonser og gjennom informasjon 
til kommunens kulturlag.  
 
Det er innkommet 8 søknader. Alle søknader er kvalifisert for støtte i henhold til kommunens 
egne retningslinjer.  
 
Det har siden forrige behandling vært relativt stor endring blant musikklagene i kommunen. De 
tre skolekorpsene er slått sammen til Skaun barne- og ungdomskorps. Videre er Viggja barnekor 
avviklet mens Spellemannslaget Laust og fast er kommet til som nytt musikklag.  
 
GJENNOMGANG AV SØKERNE  
 
Koret Våren, Viggja har for 2017 22 medlemmer, noe som er en liten økning i antall 
medlemmer. Koret følger opp sitt eget nærmiljø med konserter og aktiviteter. Det synes fra 
årsmelding som om koret driver godt, og har flere spennende prosjekter.  
 
Driftsinntektene i 2017 var på kr 278 000,- mens driftsutgiftene var på kr 289 000,-.  
 
Skaun barne- og ungdomskorps er nyetablert etter sammenslåingen av de tre tidligere 
skolekorpsene i kommunen. Om sammenslåinga skriver korpset:  

 
De tre skolekorpsene i Skaun har samarbeidet tettere og tettere de siste årene. Det har 
vært mange fordeler med dette samarbeidet, særlig ift musikalsk nivå og sosialt miljø. 
Samtidig viste det seg å være svært krevende å drifte et tett samarbeid med tre uavhengige 
styrer. Styrene i de tre korpsene ble derfor enige om at dersom samarbeidet skulle 
fortsette var det nødvendig å vurdere full sammenslåing av korpsene.  

 
SBUK har for tiden 24 medlemmer i hovedkorpset, 19 medlemmer i aspirantkorpset og 8 
medlemmer i drilltroppen.  
 
Korpset ble formelt etablert 01.08.2017 og årsmelding som følger søknaden gjelder kun for de 
siste 5 måneder av 2017.  
 
Buvik songlag skriver i sin årsmelding at de har hatt et år hvor det har vært fokusert på 
rekruttering. Koret er relativt fornøyd med at medlemsutviklinga har snudd, og at de nå opplever 
vekst. De vil for kommende sesong jobbe med samme mål og etter samme mal som det siste 
året. Koret har gått fra 19 til 30 medlemmer på et år.  
 
Spellemannslaget Laus og fast er en ny organisasjon på musikkområdet i Skaun. Laget er 
etablert blant annet som et resultat av god jobbing i Skaun kulturskole gjennom mange år. 
Spellemannslaget ble etablert i 2017, og har således en kort historie. På tross av dette er det 20 
medlemmer i laget.  
 

http://www.skaun.kommune.no/
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Viggja musikkorps har 23 medlemmer. De har også i 2017 hatt et tett samarbeid med Buvik 
musikkorps, et samarbeid som for 2018 er styrket. Korpset har i 2017 driftsinntekter på kr 101 
000,- og driftsutgifter på kr 81 000,-.  
 
Skaun storband et av kommunens musikalske flaggskip, og de har også i 2017 hatt stor 
aktivitet. Bandet viser i sin årsmelding til aktiviteter og utfordringer. Blant høydepunktene i 2017 
var samarbeidet med Viggja voices om Duke Ellingtons Sacred concert.  
 
Det er 19 medlemmer i Skaun storband.  
 
Skaun musikkorps sliter som flertallet av musikklagene med rekruttering. For korpset er det 
spesielt enkelte instrumentgrupper der økt rekruttering er ønsket og påkrevd, og korpset jobber 
med dette. Skaun musikkorps har flere faste årlige konserter, og de har også en del faste andre 
oppdrag, slik som deltakelse/ansvar for gjennomføring av Eldres dag.  
 
Skaun musikkorps har trygg og god drift på økonomiområdet, noe som vises gjennom inntekter 
på kr 226 000,- og utgifter på kr 223 000,-.  
 
Buvik musikkorps har for 2017 "hatt et ambisiøst og travelt år med mange musikalske 
utfordringer". Også for Buvik musikkorps er samarbeidet med Viggja musikkorps svært sentralt, 
med den samme musikalske lederen.  
 
Korpset har 13 medlemmer, og den største utfordringa er å "rekruttere og beholde".  
 
 
VURDERING: 
Ved innstilling på fordeling av driftstilskudd er tre områder vektlagt. Dels er det i innstillinga 
videreført en sterk prioritering av skolekorpset og av Spellemannslaget Laust og fast. 
Skolekorpset og spellemannslaget driver et viktig kulturtilbud og et nødvendig alternativ til andre 
kulturtilbud for barn og unge i kommunen. De er en naturlig møteplass for musikkinteresserte 
barn og unge og de gir en sårt tiltrengt arena for samspill. Korpset er også bærere av en 
kulturtradisjon og er identitetsskapere i kommunen. Prioriteringa bygger også på tradisjoner og 
politiske føringer om at en stor andel av kulturmidlene skal prioriteres til barne- og 
ungdomsorganisasjoner.    
  
Videre er det i innstillinga til fordeling av midler valgt å følge opp føringer i Sektorplan kultur. 
Her blir det lagt vekt på det frivillige kulturlivet sin rolle som kulturformidler i egen kommunen. 
Kommunens voksenkor, voksenkorps og storband er svært sentrale som kulturaktører i Skaun 
kommune. I punkt 5.3.1. i sektorplanen er dette emnet beskrevet med målet å ”Styrke 
fritidskulturlivets rolle og muligheter som kulturformidler”. Et av tiltakene for å nå målet er ”Økt 
ramme for driftstilskudd”.  
 
Ved innstilling på støtte til spellemannslaget vs. skolekorpset er det lagt vekt på at skolekorpset 
har høyere utgifter til musikalsk ledelse og at de er cirka dobbelt så mange medlemmer.     
 
Skolekorpset er innstilt med et driftstilskudd som er lavere enn den samlede summen de tre nå 
sammenslåtte skolekorpsene hadde tidligere. Voksenlagene er innstilt med et likt nivå på 
driftstilskuddet, med kr 9 000,- i støtte til hvert lag.  For voksenlag er det vurdert at driftsnivå, 
medlemstall og planer for lagene ikke er mer varierende enn at en slik innstilling virker 
hensiktsmessig.  
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ØKONOMISK VURDERING: 
Tildeling av driftstilskudd er i henhold til budsjett.  
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 38/18 
Arkivkode:  223 C85 
Arkivsaksnr:   18/1024 
Saksbehandler: Steinar Haugen 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
38/18 Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 
28.08.2018 

 
     
 
SAKEN GJELDER: 
DRIFTSTILSKUDD 2018 - ANDRE KULTURORGANISASJONER 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Det er kr. 40 000,- til fordeling til Andre kulturorganisasjoner.  
Driftstilskudd fordeles med følgende beløp:   
 
Skaun historielag     kr. 4 000,-  
Skaun seniordans     kr. 4 000- 
Skaun bygdekvinnelag     kr. 4 000,- 
Skaun folkeakademi     kr. 4 000,- 
Buvik pensjonistforening    kr. 4 000,- 
Buvik husflidslag    kr. 4 000,- 
Skaun skytterlag     kr. 4 000,- 
Skaun jeger og fiskerforening    kr. 4 000,-  
Fortidsminneforeningen Orkdal og omegn  kr. 4 000,-  
Nedre Børsa og Mæla velforening  kr. 4 000,-  
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Søknad om kulturmidler fra Skaun historielag 30.04.2018 (ikke utsendt)  
2. Søknad om kulturmidler fra Skaun seniordans – datert 25.04.2018 (ikke utsendt)  
3. Søknad om kulturmidler fra Skaun bygdekvinnelag – datert 19.042018 (ikke utsendt)  
4. Søknad om kulturmidler fra Skaun folkeakademi – datert 10.04.2018 (ikke utsendt)  
5. Søknad om kulturmidler fra Buvik husflidslag – datert 19.04.2018 (ikke utsendt) 
6. Søknad om kulturmidler fra Skaun skytterlag – datert 24.04.2018 (ikke utsendt) 
7. Søknad om kulturmidler fra Buvik pensjonistforening – datert 23.03.2018 (ikke utsendt)  
8. Søknad om kulturmidler fra Fortidsminneforeningen Orkdal og omegn – datert 

01.04.2018 (ikke utsendt)  
9. Søknad om kulturmidler fra Skaun jeger og fiskeforening – datert 26.04.2018 (ikke 

utsendt)  
10. Søknad om kulturmidler fra Nedre Børsa og Mæla velforening – datert 14.04.2018 (ikke 

utsendt)  
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11. Retningslinjer for driftstilskudd til allment kulturarbeid i Skaun kommune (ikke utsendt, 
finnes på www.skaun.kommune.no )  

 

SAKSFRAMLEGG:  
Det er i 2018 10 organisasjoner som har søkt om driftstilskudd innen kategorien Andre 
kulturorganisasjoner. Kulturmidler for 2018 er annonsert på kommunens hjemmeside, via annonse i 
lokalavis og gjennom informasjon til kommunens kulturlag.  
 
Alle søkerne er berettiget støtte etter kommunens egne retningslinjer for driftstilskudd.  
 
 
GJENNOMGANG AV SØKERNE:  
Søknadene fra de enkelte lagene viser et stort spenn i kulturaktivitetene i Skaun kommune. Kun 
søkere som er innstilt på tilskudd er omtalt under.  
 
Skaun historielag er en organisasjon med 100 medlemmer. De er formelt eier av Skaun 
bygdamuseum, og museumsstyret er organisert som en underavdeling i Skaun historielag.  
 
Skaun historielag gjør en svært viktig jobb i kommunen som historieformidler og for registrering 
og katalogisering av lokalhistorie.  
 
Skaun bygdamuseum får ved siden av driftstilskuddet til historielaget en egen sum til drift av sine 
museumsanlegg.  
 
Skaun seniordanselag har i 2017 43 medlemmer. Seniordanselaget kan igjen vise til et aktivt år, 
med ukentlige dansetreninger. De har en omsetning i 2017 på drøyt kr. 83 000,-.  
 
Seniordanselaget kobler kulturopplevelser, sosialt fellesskap og fysisk aktivitet for bedre helse på 
en forbilledlig måte.  
 
Skaun bygdekvinnelag har god drift, og aktiviteten varierer fra tema- og kulturkvelder for 
medlemmene til å stille som medhjelper og ressursgruppe på andre organisasjoners arrangement. 
Laget hadde i 2018 budsjettert med en omsetning på 71 000,-. Det er 38 medlemmer i 
bygdekvinnelaget.  
 
Skaun folkeakademi har sin hovedoppgave som formidler og tilrettelegger for 
kulturarrangement. Laget er aktiv i gjennomføring av Onsdagskveld på Rossvoll men har også 
samarbeid i kulturformidling mot skoler og barnehager samt kommunens eldreinstitusjoner. Det 
er 23 medlemmer i Skaun folkeakademi, her inngår både lag/organisasjoner og privatpersoner.  
 
Skaun skytterlag er en organisasjon med mange medlemmer.  De har 165 medlemmer, hvorav 
42 var barne- og ungdomsmedlemmer.   
 
Skytterlaget driver veldig godt med stor aktivitet og de har en ordnet økonomi. Også i 2017 har 
de opplevd stor aktivitet ved sitt anlegg ved Ramsjøen. Nytt miniatyrskytteranlegg bygget i 
samarbeid med Skaun IL er en viktig tilvekst og åpner for større aktivitet.  
 
Fortidsminneforeningen i Orkdal og omegn er en organisasjon som startet opp i 2017. De 
har styremedlemmer fra hele regionen, og har startet med en visjon om å være en aktør på 
området i kulturminnevern og kulturhistorie i regionen. I søknaden skriver de:  

http://www.skaun.kommune.no/
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Orkdal og omegn lokallag er en underavdeling av Fortidsminneforeningen, Den 
trønderske avdeling. Lokallaget ble stiftet den 27.02.2017. Virkeområdet til laget er 
kommunene Agdenes, Meldal, Orkdal, Rennebu og Skaun.  
Lagets formål er å arbeide for bevaring av verneverdige kulturminner, og å skape en allmenn 
forståelse for kulturminnevern i sitt virkeområde. Laget ønsker å være en positiv bidragsyter i 
steds- og samfunnsutvikling basert på våre historiske bygg og bymiljøer. 

 
Lokallaget er anmodet om å bistå i prosessen om kulturminneplanen for Orkdal kommune, 
Meldal kommune og Skaun kommune, noe vi gjerne vil etterkomme. 

 
Fortidsminneforeningen er som en regionale aktør berettiget støtte etter kommunens 
retningslinjer for kulturstøtte.  
 
Skaun jeger og fiskerforening har bak seg nok et aktivt år. Medlemsmassen er stor og økende. 
De har økt med over 30 medlemmer i løpet av siste år, og er nå til sammen 386 medlemmer 
inkludert 40 barne- og ungdomsmedlemmer. Klubben har seks undergrupper; hundeutvalg, 
leirdueutvalg, ungdomsutvalg, kvinneutvalg, elgbaneutvalg og fiskeutvalg.  Mye arbeid går med til 
drift og oppfølging av elgbanen på Ramsjøen og leirduebana i Børsa.    
 
Buvik husflidslag har også i 2017 jobbet aktivt med husflid og kulturvern gjennom videreføring 
av tradisjoner. Laget har 27 medlemmer. Det jobbes godt i laget, med medlemsmøter, kurs og 
turer for medlemmene. Laget er også aktive i arbeidet med å spre husflidstradisjoner til barn og 
unge.  
 
Buvik pensjonistforening har ca 100 medlemmer. Laget har i 2017 videreført sin aktivitet med 
fast tirsdagskaffe og andre kulturkvelder og faglige program for medlemmer og andre seniorer.  
Følgende fra deres årsmelding viser noe av aktiviteten i laget:  

Mandager med bokhjørne på stua i 2. etasje med lydbøker, tirsdagskaffe avsluttes med en time 
med Sterk og stødig – mellom kl. 12.00 og kl. 13.00, onsdager er det datakaffe i samarbeid med 
Skaun frivilligsentral.  

 
Nedre Børsa og Mæla velforening er ei velforening med nesten 110 medlemmer. 
Organisasjonen har ansvar for en lekeplass, et friområde og de står ellers for 
arrangement/aktiviteter i sitt nærmiljø.  
 
VURDERING:  
Det anbefales at beløpet som er til fordeling til kulturlagene deles likt mellom de berettigede 
søkerne. Det er krevende å vurdere tilskuddsbehovet mellom lagene, da lagene er svært 
forskjellige med variasjon i forutsetninger og målsetninger. En slik fordeling av midlene tilsvarer 
et tilskudd på kr. 4 000,- 
 
For flere av lagene utgjør driftstilskuddet fra Skaun kommune en svært liten del av lagenes totale 
omsetning.  
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Tildelinga til lagene er i samsvar med budsjettet.  
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 39/18 
Arkivkode:  223 C10 
Arkivsaksnr:   18/1041 
Saksbehandler: Steinar Haugen 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
39/18 Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 
28.08.2018 

 
     
 
SAKEN GJELDER: 
DRIFTSTILSKUDD 2018 - BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Driftstilskuddet til barne- og ungdomsorganisasjoner er på kr 50 000,- og fordeles mellom 
søkerne på følgende måte:  
 
Børsa søndagsskole    kr. 5 000,-  
Ekornet 4H    kr. 12 000,-  
Ungdomsklubben Thunder   kr. 14 000,-  
Gaupa 4H    kr 12 000,-  
Go´kveld-klubben    kr. 7.000,-  
 
Midlene vil bli overført lagene i løpet av kort tid.  
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Søknad om kulturmidler fra Børsa søndagsskole – datert 30.03.2018 (Ikke utsendt)  
2. Søknad om kulturmidler fra Ungdomsklubben Thunder – datert 24.03.2018 (Ikke 

utsendt)  
3. Søknad om kulturmidler fra Gaupa 4H – datert 12.03.2018 (Ikke utsendt)  
4. Søknad om kulturmidler fra Go´kveld-klubben– datert 30.04.2018 (Ikke utsendt)  
5. Søknad om kulturmidler fra Ekornet 4H – datert 14.04.2018 (Ikke utsendt) 
6. Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Skaun kommune (Ikke utsendt) 

 
 

SAKSFRAMLEGG: 
 
Det er i 2018 kr 50 000,- til fordeling til barne- og ungdomsorganisasjoner. Det er fem søkere i 
2018, hvor det er to søkere blant kommunens 4H-lag. Videre er det tre søknader fra 
organisasjoner i det aktive miljøet ved Børsa menighetshus, henholdsvis Børsa søndagsskole, 
Go-kveld-klubben og Ungdomsklubben Thunder. 
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Kulturmidlene for 2017 er utlyst på kommunens hjemmeside, gjennom annonser i lokalavisene 
og ved brev til lag og organisasjoner.  
 
Under følger en kort oppsummering av driftsnivå og aktiviteter hos lagene som innstilles til 
støtte.   
 
Børsa søndagskole har tilhold på Menighetshuset i Børsa. De samles ca. to ganger i måneden, i 
forbindelse med gudstjeneste. De har 25 betalende medlemmer, men i løpet av 2017 er det gitt et 
tilbud til ca. 40 barn. Målgruppa er barn i alderen 3 – 10 år. Søndagsskolen er tilknyttet 
landssammenslutningen Søndagsskolen Norge. Tilbudet drives godt, de har kontinuitet på 
ledersida. Laget er en del av det aktive miljøet i og rundt Børsa bedehus.  
 
Ekornet 4H har base på Jåren, men er 4H-klubb for både Jåren og Kirkesida. Klubben har 44 
medlemmer, hvilket er et solid antall når det rekrutteres medlemmer fra to små skolekretser. De 
har igjen lagt bak seg et aktivt år. Regnskapet for 2016 viser en inntektsside på kr 108 000,- og en 
utgiftsside på kr 65 000,-. Det store overskuddet har med fylkesleiren arrangert av Ekornet 4H 
sommeren 2015. Ekornet 4H er påpasselige med å sende medlemmer på treff, kurs og 
landsleirer.  
 
Gaupa 4H er 4H-klubben på Viggja. Laget har god aktivitet og mye av aktiviteten skjer i 
Viggjarheim. Laget følger gode 4H-tradisjoner hva gjelder prosjekter og drift.  
 
Klubben har i 2017 en omsetning på ca kr 50 000,-, hvor de blant annet har investert i lavvoer og 
annet turutstyr.  
 
Go´kveldklubben er et tilbud for barn som har tilhold på Børsa menighetshus. I årsmeldinga si 
står følgende:  

 Go`kveld klubben er for barn i 5 – 7 klasse i Skaun kommune. Vi er tilsluttet Acta barn 
og unge i Normisjon og får besøk av barne- og ungdomsarbeidere fra Acta Trøndelag. Vi 
holder til i Børsa Bedehus i kjellerstua. 

 
Dette er et tilbud som har bestått i mange år, og som har stor oppslutning om klubbkveldene 
sine. Det er 31 registrerte medlemmer i 2018. Klubben har blant annet investert i billiardbord i 
løpet av 2017.   
 
Ungdomsklubben Thunder har også i 2017 hatt et godt og aktivt år. I søknaden sin beskrives 
aktiviteten til Thunder slik:  

 Ungdomsklubben Thunder er en underavdeling til Børsa Normisjon. Klubben er for 
ungdommer fra 8. klasse og oppover, og som møtes på Børsa bedehuset annenhver 
fredag. Mellom 15-25 ungdommer møter opp hver kveld, og disse kommer fra hele 
Skaun kommune. På klubbkveldene har vi aktiviteter som: Brettspill og kortspill, 
PlayStation/singstar, matlaging, bordtennis, bowling, leker og andre aktiviteter både ute 
og inne. Klubben er en kristen rusfri ungdomsklubb, som er åpen for absolutt alle. 

 
Thunder har ca 40 medlemmer og opp mot 50 forskjellige brukere. Klubben må ses på som et 
svært viktig ungdomstilbud i Skaun kommune.   
 
VURDERING 
For 2018 er det fem barne- og ungdomsorganisasjoner som søker om støtte, hvorav alle er 
berettiget støtte.    
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En kan lese ut i fra søknadene at 4H fortsatt har god drift i sine lag. Det er et bilde på at 
tradisjoner og langsiktighet ofte kan være med å trygge drift og skape aktivitet.   
 
Årets søknadsmasse vitner ikke om stor bredde i aktiviteten på barne- og ungdomsområdet. Det 
bør være et mål for vekstkommunen Skaun at det etableres nye eller vekkes til live nedlagte 
barne- og ungdomsorganisasjoner i kommunen.  
 
Rådmann har innstilt tilskudd etter driftsnivå, anslåtte behov og medlemstall.  
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Tildeling av tilskudd i henhold til budsjett.  
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 40/18 
Arkivkode:  131 C50 
Arkivsaksnr:   18/2262 
Saksbehandler: Steinar Haugen 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
40/18 Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 
28.08.2018 

/ Kommunestyret 13.09.2018 
 
     
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
PLANPROGRAM FOR KULTURMINNEPLAN FOR SKAUN KOMMUNE 
EN INTERKOMMUNAL KULTURMINNEPLAN FOR SKAUN, ORKDAL OG MELDAL 
KOMMUNER 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12 varsles oppstart av arbeid med kommunedelplan 
for kulturminner i Skaun kommune.  
 
Med hjemmel i § 11-13 legges herved forslag til planprogram for kulturminneplanen ut til 
offentlig ettersyn. Frist for uttalelser til forslaget til planprogram settes til 1. november 2018. 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Planprogram for kommunedelplan Kulturminneplan for Skaun kommune. 
Høringsdokument.  

2. Regional plan for kulturminner – Sør-Trøndelag fylkeskommune 2013 – 2017 
https://docplayer.me/68136532-Regional-plan-for-kulturminner.html 

3. Tilsagn om midler – kunnskapsløftet 2016 i Skaun kommune. Tilsagnsbrev fra Sør-
Trøndelag fylkeskommune (på vegne av Riksantikvaren) – tilskudd til utarbeidelse av 
kulturminneplan (29.04.2016) (Ikke utsendt)  

4. Sektorplan kultur 2014 – 2017 Skaun kommune 
http://www.skaun.kommune.no/getfile.php/3663832.1720.cesectbqsu/Sektorplan%2Bk
ultur%2Bvedtatt%2B110914.pdf 

5. Avtale om samarbeid om regionhistorikerstilling mellom Museene i Sør-Trøndelag AS 
(MIST) og Meldal kommune, Orkdal kommune, Skaun kommune og  Sør-Trøndelag 
fylkeskommune – november 2017 (ikke utsendt).  

 
 

SAKSFRAMLEGG: 
Skaun kommune skal etablere en egen kommunedelplan for kulturminner, også omtalt som en 
tematisk kommunedelplan. Dette er i tråd med egen Sektorplan kultur 2014 - 2017, i tråd med 
samarbeid inngått med Orkdal og Meldal kommuner, Museene i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag 

https://docplayer.me/68136532-Regional-plan-for-kulturminner.html
http://www.skaun.kommune.no/getfile.php/3663832.1720.cesectbqsu/Sektorplan%2Bkultur%2Bvedtatt%2B110914.pdf
http://www.skaun.kommune.no/getfile.php/3663832.1720.cesectbqsu/Sektorplan%2Bkultur%2Bvedtatt%2B110914.pdf
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fylkeskommune. Arbeidet er også i tråd med søknad sendt Riksantikvaren og føringer som følger 
senere mottatt tilskudd fra Riksantikvaren.  
 
Bakgrunn 
Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder i lokalsamfunnet. De er 
identitetsskapende og gir oss en følelse av tilhørighet. Kunnskap om kulturminner gir mulighet 
for bruk og opplevelser, de er også ressurser for verdiskaping og samfunnsutvikling. 
Kulturminner deles inn i to kategorier, fornminner og nyere tids kulturminner. Fornminner er 
automatisk fredet etter kulturminneloven. Her omfattes faste kulturminner fra før 1537, faste 
samiske kulturminner som er eldre enn 100 år, stående byggverk med opprinnelse i årene mellom 
1537 og 1649.  
 
Nyere tids kulturminner er nyere enn 1537. Det er i hovedsak disse som blir berørt i en 
kulturminneplan. 
 
Trøndelag fylkeskommune og Riksantikvaren støtter kommuner som setter i gang arbeidet med 
kulturminneplaner. Skaun kommune har fått tilskudd fra Riksantikvaren. En kommunedelplan 
for kulturminner og kulturmiljøer vil gi kommunen større kunnskap og innsikt, og det vil være et 
verktøy og ressurs for undervisning, formidling, folkehelse, arealplanlegging, forvaltning og 
næringsutvikling. 
 
Arbeidet med Skaun kommunes kulturminneplan vil styres av Skaun kommune med 
koordinering av regionhistoriker Ulf I. Gustafsson. Regionhistorikerens rolle i arbeidet er en del 
av samarbeidet Skaun kommune har innledet med Orkdal og Meldal kommuner om en 
regionhistoriker og en interkommunal kulturminneplan.  
 
Mål for planarbeidet 

1. Etablere forutsigbare verktøy for planlegging, byggesaksbehandling og utbygging.  
2. Legge til rette for godt samarbeid mellom kommunen, frivillig kulturminnevern og 
eiere av kulturminner. 
3. Økt utnyttelse av kulturminner som ressurs i planlegging, samfunns- og 
næringsutvikling.  
4. Samle kunnskap og formidle denne til barn og unge i skole og barnehage, til innbyggere 
generelt og alle som besøker kommunen. Dette ved hjelp av skilting, 
informasjonsmateriell og bruk av kulturminner under arrangementer. Vi skal oppmuntre 
til å oppsøke kulturminnene, skape økt engasjement og interesse. 
5. Konkret skal planen gi oversikt over kulturminner og kulturmiljøer. Vi skal få kriterier 
for vurdering av kulturminneverdi og en oversikt over prioriterte kulturminner basert på 
verdi.  
6. Ambisjon om formidling av resultatene i planen ut til kommunenes innbyggere.  

Interkommunal kulturminneplan  

Arbeidet med en kulturminneplan for Skaun kommune var tenkt gjennomført som en regional 
plan for kommunen Skaun, Orkdal og Meldal. Orkdal og Meldal kommuner ønsker å utsette 
oppstart av sitt arbeid med en kulturminneplan til etter at kommunesammenslåinga med Agdenes 
og Snillfjord er gjennomført. Som en følge av dette vil Skaun kommune starte 
kulturminneplanarbeidet alene.  

 

Vurdering:  
Rådmannen legger til grunn at kulturarv og kulturminner er en viktig verdi i Skaun kommune, 
med stor variasjon i både tidsspenn og tema. Kulturminnene er viktige dokument i lokalhistoria 
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om Skaun, men også i et større bilde som gjelder bosetting og utvikling av landet. Kulturarven er 
en identitetsbygger, og ei kilde til formidling av kunnskap, også i ei kommersiell ramme. 
Rådmannen vil også understreke at kulturminnene har en verdi i seg sjøl.  
  
Rådmannen mener forslaget til planprogram legg fornuftige rammer for planarbeidet, og at 
planarbeidet vil gi kulturminnefeltet i viktig løft med sikte på formidling og utvikling, samt å 
bedre kunnskapsgrunnlaget for kommunen si saksbehandling. Rådmannen vil tilrå at 
planprogrammet blir lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Utarbeidelse av planarbeidet skjer innenfor eksisterende budsjettramme.  
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