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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 18/18 
Arkivkode:  033 
Arkivsaksnr:   18/1516 
Saksbehandler: Randi Schrøder 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
18/18 Kommunestyret 24.05.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
MELDINGER - KOMMUNESTYRET 24.05.2018 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Meldingene tas til orientering 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

- Rapport delegerte vedtak 
- Rapport refererte journalposter 

 
SAKSFRAMLEGG: 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 19/18 
Arkivkode:  F35 
Arkivsaksnr:   18/1500 
Saksbehandler: Hege Røttereng 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
19/18 Kommunestyret 24.05.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
ORIENTERINGSSAK  - EVALUERING AV ARBEIDET MED BOSETTING AV 
FLYKNINGER I SKAUN KOMMUNE 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Viser til vedtak i sak 70/17 i kommunestyret 14.12.2017: 
 
«Skaun kommune tar imot 20 flyktninger i 2018, med krav om at det vurderes å opprette et flykningeteam 
bestående av aktuelle instanser (voksenopplæring, NAV, helsesøster, psykisk helse, flykningekonsulet) I tillegg 
ønskes en evaluering av nåværende tilbud til flykningebarn i grunnskole og barnehage» 
 
Det vil bli gitt en orientering om oppfølging av vedtaket i møtet. 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 20/18 
Arkivkode:   
Arkivsaksnr:   18/1352 
Saksbehandler: Erik Eide 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
23/18 Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 
08.05.2018 

 
     
20/18 Kommunestyret 24.05.2018 
 
     
9/18 Råd for funksjonshemmede 22.05.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
ORIENTERING OM INTERKOMMUNALT VELFERDSTEKNOLOGIPROSJEKT PR 
28.APRIL 2018 
 
 
HOKUS INNSTILLING: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Oppdatert fremdriftsplan for interkommunalt velferdsteknologiprosjekt pr 24.april 2018. 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Bakgrunn 
Det ble etablert et interkommunalt velferdsteknologiprosjekt mellom Melhus, Skaun og Midtre 
Gauldal som ble tatt opp i Nasjonalt velferdsteknologiprogram i regi av Helsedirektoratet, 
direktoratet for e-helse og KS våren 2017.  Målsetting for prosjektet er at velferdsteknologiske 
løsninger skal være en integrert del av helse- og omsorgstjenestene innen 2020.  
 
Status for gjennomføring 
Det interkommunale velferdsteknologiprosjektet er inndelt i flere delprosjekter. Fremdriften for 
hvert delprosjekt blir videre presentert.  
 
Multidose  
Multidose vil si at medisinen kommer ferdigpakket fra apoteket i en rull som også kan brukes i 
en elektronisk medisindispenser.  Ved tradisjonell opplegging av medisiner i f.eks dosett så viser 
undersøkelser at så mye som 10% inneholder avvik fra medisinlisten, mens multidose har et 
avvik på promillenivå.  Innføringen av multidose vil innebære en betydelig økt kvalitet på 
medisineringen og trygghet for pasientene. 
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Apotek 1 ble tildelt oppdraget for pakking av multidose for Melhus, Skaun og Midtre Gauldal. 
Hjemmetjenesten i hver kommune har utarbeidet rutiner og prosedyrer for oppstart, bestilling, 
mottak og utlevering av multidose. For å sikre kvalitet og riktig medisinering har 
kommunefarmasøyten gjennomgått legemiddellisten til alle planlagte brukere av multidose. Dette 
tilsvarer 350 lister for Melhus, Skaun og Midtre Gauldal til sammen. Det er videre gjennomført 
samstemming av medisinlister mellom hjemmetjeneste og fastlege i hver kommune.  
 
Oppstart av multidose vil foregå over to perioder, mai og september.  Og i Skaun er det beregnet 
å være 70 brukere, mens det i Melhus er 150 brukere og i Midtre Gauldal 130 brukere.   
 
Prosjektet ser også at multidose vil bedre kvaliteten på medisinering i de kommunale 
institusjonene og vil derfor pilotere multidose ved Hølonda helsehus i november 2018 for å 
danne et erfaringsgrunnlag før en videre utrulling. 
 
 
Elektroniske medisindispensere  
Anskaffelsen av elektronisk medisineringsstøtte utføres i regi av Larvik kommune. Prosessen er i 

sluttfasen og det forventes kontraktsignering med valgt leverandør for tilslutningskommunene i 

juni 2018. 

Pilotering av elektroniske medisindispensere gjennomføres i hver kommune i uke 46.  
 
Digitale trygghetsalarmer  
Melhus og Midtre Gauldal kommune har tatt ut en opsjon på anskaffelsen av digitale 
trygghetsalarmer i regi av Trondheim kommune. Avtalen trer i kraft 1.1.2019.  Skaun kommune 
var ikke med på denne anskaffelsen så det gjennomføres en lokal anskaffelse slik at alle 
prosjektkommunene kan pilotere digitale trygghetsalarmer i uke 2 i 2019. 
 
 
Velferdsteknologisk plattform  
Ved innføring av velferdsteknologiske løsninger ser kommunene behovet for å ha en  
velferdsteknologisk plattform.   En velferdsteknologisk plattform sørger for en helhetlig 
signalhåndtering, samlet administrasjon og drift av velferdsteknologiske løsninger. Det bidrar til å 
skape effektive, sikre og kvalitetsfremmende verktøy for ansatte og pasienter ved bruk av 
moderne teknologi og beste praksis.  
 
Melhus, Skaun og Midtre Gauldal gjennomfører en felles anskaffelse av plattform som forventes 
implementert i september 2018.  Det gjennomføres en 2-trinns forhandlingsprosess med 
leverandørene for å sikre en god løsning.  
 
Pasientvarslingsanlegg  
Pasientvarslingsanlegg var i utgangspunktet ikke en de av prosjektet, men det viser seg at 
kommunene har felles utfordringer med eldre og til dels utdaterte anlegg på de kommunale 
institusjonene som man innen få år ikke lengre kan få reservedeler til.  Styringsgruppen i 
prosjektet ser at det er hensiktsmessig at man gjør dette samlet innenfor den etablerte 
prosjektorganisasjonen i stedet for hver for seg. 
 
Det undersøkes anskaffelsesstrategi for pasientvarslingsanlegg for Melhus, Skaun og Midtre 
Gauldal. Dette forventes avklart i mai 2018.  Kommunene har også hatt dialog med Husbanken i 
forhold til å avklare at investeringstilskuddet til husbanken kan brukes til delfinansiere en 
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oppgradering til digitale pasientvarslingsanlegg.  Rådmannen ønsker å se på dette i forbindelse 
med en større mulighetsstudie hvor man også vurderer rehabilitering/oppgradering av 
bygningsmessige forhold ved Rossvollheimen. 
 
Velferdsteknologiens ABC  
Velferdsteknologiens ABC er en opplæringspakke for å gi ansatte i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene grunnleggende kompetanse i tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi, for å 
kunne delta i vurderinger, utvikling, implementering og oppfølging av nye helse- og 
omsorgstjenester i kommunen.  
 
Melhus, Skaun og Midtre Gauldal deltar på Velferdsteknologiens ABC som består av 7 
heldagssamlinger. Hver kommune jobber selvstendig med arbeidshefter mellom hver samling. 
Både ordfører og rådmann i Skaun kommune har deltatt på første samling. 
 
 
Vurdering 
Prosjektet viser fremdrift som forventet, og man har frem til nå gjennomført kompetansetiltak 
og gjort en omfattende kartlegging for hvordan man ønsker at arbeidsprosessene skal være både 
med og uten støtte av velferdsteknologiske løsninger.  Dette gjør også at man kan identifisere 
hvor det er mulig å hente gevinstrealiseringer. 
 
I forbindelse med utrullering av multidose vil prosjektet også bruke lokalpressen for å informere 
innbyggerne om multidose og velferdsteknologi.   
 
Nasjonalt velferdsteknologiprosjekt stiller også krav til at vårt prosjekt skal være en bidragsyter 
for andre kommuner innenfor velferdsteknologi  
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
For 2187 er det bevilget kr 500.000,- men for budsjettet i 2019 og økonomiplan for 2020-2022 
vil rådmannen komme tilbake til drift og investeringer innenfor dette området. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 21/18 
Arkivkode:  600 H00 
Arkivsaksnr:   18/1269 
Saksbehandler: Erik Eide 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
22/18 Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 
08.05.2018 

 
     
21/18 Kommunestyret 24.05.2018 
 
     
6/18 Skaun eldreråd 22.05.2018 
 
     
7/18 Råd for funksjonshemmede 22.05.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
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. 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Utredning av framtidige boliger og boformer innenfor helse og mestring. Rapport fra 
Agenda Kaupang. 

2. Helse og mestringsplan 2014 – 2017. 
 

SAKSFRAMLEGG: 
Bakgrunn 
Skaun kommune har vært gjennom en omstillingsperiode innen helse- og mestring de siste årene 
hvor man har snudd ressursbruken fra institusjon til forebyggende- og rehabiliterende tjenester i 
tråd med Helse- og mestringsplanen i perioden 2014-2017.  Samtidig så har man økt antall 
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skjermede plasser i institusjon fra 10 til 22 for å kunne gi et godt behandlingstilbud til personer 
med langtkommen demens. 
 
For å sikre en bærekraftig tjenesteutvikling må man prioritere de brukerne som har størst behov 
for tjenester, samtidig som man tilrettelegger for en trygg og aktiv hverdag i egen bolig eller i en 
tilrettelagt bolig hvor man kan motta tjenester.  I dette valget ligger også en klar strategisk 
satsning på både hverdagsrehabilitering og velferdsteknologiske løsninger. 
 
Innbygger antallet i kommunen øker, og det betyr også at man må sikre nødvendig kapasitet 
både på tjenester, kommunale boliger og institusjonsplasser.  I den anledning ble Agenda 
Kaupang engasjert for å utarbeide en rapport om kommunen har en hensiktsmessig boligmasse 
for å møte morgendagens behov, og i dette lå en bestilling på antall institusjonsplasser og en 
fremtidsrettet bruk av Rossvollheimen samt hvilke øvrige boligsosiale grep man må ta for å møte 
morgendagens utfordringer som i denne sammenheng var satt til år 2030.  I bestillingen til 
Agenda Kaupang var det også en klar forventing om involvering av de ulike enhetene i 
kommunen, og at Agenda Kaupang kunne trekke inn andre aktuelle problemstillinger som de 
anså som viktige i løpet av prosessen. 
 
Kommunestyret bevilget midler til å gjennomføre dette for budsjettåret 2017, samt midler til å 
utløse en dialogkonferanse i 2018 (som ble gjennomført i januar).  Den tverrfaglige 
prosjektgruppen har jobbet sammen med Arena Kaupang i tidsrommet oktober (2017) til mars 
(2018) og det foreligger nå en sluttrapport som Agenda Kaupang har orientert om i 
Kommunestyret.  Dette har vært en lærerik og god arbeidsprosess som har bidratt til større 
forståelse av samspillet mellom sentrumsutvikling i kommunen, tjenesteutvikling og kommunale 
boliger.  
 
Anbefalingene i rapporten er Agenda Kaupang sine, men rådmannen er av den oppfatning at 
dette er anbefalinger som er godt begrunnet utfra analysene i rapporten og som er nødvendig å 
arbeide videre med. 
 
Vurderinger  
Rossvollheimen er en institusjon som er gjennomgått flere større påbygginger og hvor den siste 
var i 2001, mens den eldste delen er fra midten av 1960-tallet. Agenda Kaupang sier at teknisk og 
funksjonell standard gjennomgående er tilfredsstillende, og de største manglene er knyttet til 
manglende universell utforming og at bygget er lite energieffektivt.  Kjøkkenet ligger også i den 
eldste delen av bygget og her er det manglende kapasitet til å øke middagsleveransen utover 10 – 
15 enheter, og det er en begrensning i forhold til å kunne tilby mat til flere deltakere på dag- og 
aktivitetssenter.   
 
Det ligger også et potensiale i å effektivisere drift og gi større trygghet for beboere, pårørende og 
ansatte ved å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger på Rossvollheimen.  Dagens 
pasientvarslingsanlegg er analogt og utdatert, og det vil om kort tid ikke være mulig å få reparert 
anlegget ved funksjonsfeil som krever reservedeler. 
 
Hjemmetjenesten flyttet inn i lokaler på Rossvollheimen i det som ble frigjorte lokaler etter 
strukturendring.  I tillegg til kontorer er kommunens lager for tekniske hjelpemidler også på 
Rossvollheimen, og dagens lokaler er lite egnet til en effektiv håndtering av hjelpemidler.  Det 
mangler lokaler for enklere reparasjon og vedlikehold samt for vasking og tørking. 
 
På Rossvollheimen driftes også flere dag- og aktivitetstilbud.  Innenfor dagens lokaler er det 
begrensede muligheter for å øke kapasiteten, og i tillegg driftes det flere tilbud på Årvåk.  
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Rådmannen ser det som naturlig at man samler de ulike tilbudene for å kunne drifte tilbudene 
mest mulig effektivt samtidig som det vil kunne gi grunnlag for å skape sosiale møteplasser på 
tvers av alder og funksjonsnivå. 
 
Dagens trygdeboliger er bygd på 70-tallet og er lite funksjonelle i forhold til dagens krav.  
Agenda Kaupang påpeker også at Skaun kommune har en svært høy dekningsgrad på 
kommunale boliger til personer over 80 år samtidig som vi opplever at færre søker om plass på 
bla trygdeboligene.   
Agenda Kaupang sin analyse viser at Skaun kommune vil ha behov for 70 plasser innenfor 
institusjonsdrift i 2030 for å opprettholde dagens dekningsgrad. Anbefalingen er å bygge 15 
boliger med mulighet for døgnbemanning nå, og at det økes med 20 plasser på Rossvollheimen 
midt på 2020-tallet.  Kommunen må ta stilling om det er behov for nytt bygg eller om man skal 
bruke eksisterende arealer på Rossvollheimen. Samtidig bør det legges til rette for ytterligere 
økning av kapasiteten i løpet av 2030-tallet. 
 
For å komme videre vil en mulighetsstudie hvor man ser på anbefalingene fra Agenda Kaupang 
sammen med et fremtidsrettet bruk av arealet mellom Rossvollheimen, Solbakken og 
trygdeboligene, og et forslag til romprogram for lokaler som inneholder hjemmetjenesten, lager 
og fasiliteter for kommunalt hjelpemiddelager samt lokaler for å samle ulike dagsenter og 
aktivitetstilbud inkludert egnede lokaler for   Utfra et drifts- og forvaltningsperspektiv ønsker 
rådmannen at kommunen skal ha en institusjon for heldøgns omsorg i kommunen frem mot 
2040, og at et eventuelt nybygg av omsorgsboliger plasseres i integrert med hjemmetjenestens 
lokaler og Rossvollheimen  eller i umiddelbar nærhet av hensyn til effektiv drift. 
 
Rådmannen vil sette ned en tverrfaglig prosjektgruppe for å utrede mulighetene og som vil 
kunne danne grunnlag for et eller flere forprosjekter. 
 
Agenda Kaupang har flere anbefalinger, og når det gjelder organisering av korttidsavdelingen så 
vil oppfølging ivaretas i forbindelse gjennomgang av organisasjon og oppgavefordeling innenfor 
sektoren i ny helse- og mestringsplan.   Videreutvikling av velferdsteknologi skjer gjennom det 
interkommunale velferdsteknologiprosjektet sammen med Melhus og Midtre Gauldal. 
Når det gjelder å få avklart hva som kan selges av kommunale boliger og eiendommer for å 
kunne bidra til finansiering av byggeprosjekter så vil man komme tilbake til dette i forbindelse 
med budsjett for 2019 og økonomiplan 2020 – 2022.   
 
Rådmannen foreslår også at det utarbeides en strategisk boligpolitikk for eldre hvor man ser 
kommunale botilbud i sammenheng med sentrumsutvikling og nærhet til servicetilbud.  Til å 
gjøre dette så settes det ned en tverrfaglig gruppe sammen med fagnettverk helse og mestring 
som lager et forslag til mandat og plan for gjennomføring som inkluderer valg av eventuell 
ekstern bidragsyter. 
 
Når det gjelder å analysere fremtidig behov for tilbud til yngre personer med funksjonshemming 
foreslår rådmannen at det gjøres i 2020 sammen med en kartlegging og vurdering av plassering 
og kapasitet for et bofelleskap innenfor rus- og psykiatri med mulighet for døgnbemanning. 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Når det gjelder gjennomføring av mulighetsstudie så vil Rådmannen legge frem dette i 
behandlingen av ØR1 i 2018 for å sikre nødvendig fremdrift i det videre arbeidet.  De øvrige 
tiltak vil innarbeides i budsjett og økonomi som skissert ovenfor. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 22/18 
Arkivkode:  G40 
Arkivsaksnr:   18/1172 
Saksbehandler: Erik Eide 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
27/18 Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 
08.05.2018 

 
     
22/18 Kommunestyret 24.05.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
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. 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Kartlegging av kommuner som ønsker å delta i prøveordning med å overta ansvar for 
den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen. Brev fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til landets fylkesmenn. 

2. Prøveordning med å overta ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. E-post fra 
fylkeslege Jan Vaage til kommunene i Trøndelag. 

 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Bakgrunn 
Stortinget har vedtatt en prøveordning hvor om lag 15 kommuner overtar det ansvaret for den 
offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen.  Ordningen skal starte 1.1.2020 og vare i tre 
år. 
 
Kommuner som deltar i ordningen vil få flere plikter knyttet til tannhelsetjenester som går 
utover de plikter fylkeskommunene i dag er pålagt etter tannhelsetjenesteloven.  Dette er plikter 
av administrativ art og vil i varierende grad kunne medføre til merarbeid. Eksempler: 

- Utvidet krav om å innhente politiattester. 
- Lovfestet ansvar for transport av tannhelsepersonell. 
- Plikt til å medvirke til forskning. 
- Plikt til å medvirke til videre- og etterutdanning av private tjenesteytere (tannleger og 

tannpleiere) som har avtale med kommunen. 
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Prøvekommuner vil også overta ansvar for dekning av utgifter til pasienttransport til og fra den 
kommunale tannhelsetjenesten, og kommunene må fastsette lokale forskrifter for dekning av 
reiseutgifter. 
 
For kommuner som ikke deltar i prøveordningen vil det fortsatt være fylkeskommunen som har 
ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. 
 
De økonomiske rammene for prøveordningen er ikke vedtatt ennå. 
 
Vurdering 
Rådmannen ser at å være prøvekommune på denne ordningen vil medføre administrative 
oppgaver som ikke kan løses med den administrative ressursen man rår over i dag.  I tillegg er 
det heller ikke klart hva den økonomiske rammen vil utgjøre.  Rådmannen anbefaler derfor at 
man ikke melder seg aktuell for å delta i prøveordningen. 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Ikke aktuelt. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 23/18 
Arkivkode:  L12 
Arkivsaksnr:   18/1133 
Saksbehandler: Steinar Haugen 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
24/18 Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 
08.05.2018 

 
     
23/18 Kommunestyret 24.05.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
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.  
 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
  

1. Fremtiden til leirduebanen på Granmoen i Børsa - Skaun jeger- og fiskerforening, referat 
fra møte 09.10.2014 på Skaun rådhus.  

2. Ny leirduebane for Skaun jeger- og fiskerforening, Støyvurdering – fra konsulentselskapet 
Cowi (08.12.2016) 

3. Støysituasjon uten tiltak (Kartutsnitt) – vedlegg til støyvurdering  
4. Støysituasjon med tiltak (Kartutsnitt) – vedlegg til støyutredning  
5. Konsesjonsbestemmelsene for skyting ved Ramsjøen skytebane, fra Statens 

forurensningstilsyn 1985 (mottatt 21.11.1985) 
6. Reguleringsplan Ramsjøen og Ramsjøområdet, bla annet som følge av flytting av 

leirduebane (internt notat – ikke utsendt) 13.06.2017 
7. Kartutsnitt – viser foreslått område for reguleringsplan (utarbeidet av Skaun kommune)  

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
Ramsjøen og området rundt er blant områdene i Skaun kommune med størst aktivitet på idretts- 
og friluftsområdet. Området har dog ingen reguleringsplan som dekker den aktiviteten som er 
der i dag, ei heller den aktiviteten som er planlagt lagt til nåværende og tilstøtende områder. 
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Dagens arealplan holder området som LNF-område. En reguleringsplan burde vært på plass for 
å presisere dagens aktivitet og en reguleringsplan er påkrevd for framtidig aktivitet og utbygging.  
 
Blant aktiviteter som er tilknyttet idretts- og aktivitetsområdet på Ramsjøen er ski, skiskyting og 
ikke minst skyting. Det er både elgbane, skyting på 100 og 300 meter, en utendørs 
miniatyrskytebane vil bli ferdigstilt sommeren 2018 og det er en ny flott arena for miniatyrskyting 
i innendørsanlegget i kjelleren på Ramsjøbu. Ramsjøbu som idretts- og forsamlingshus er også en 
sentral del av dagens aktivitet på området.  
 
Det har over tid (vises til vedlegg 1) vært jobbet med flytting av nåværende leirduebane på 
Granmoen i Børsa til mer egnet lokalisering. Før en eventuell flytting av leirduebanen til ny 
lokalisering vil det være påkrevd med en reguleringsplan, uavhengig av hvor den skal lokaliseres. 
En flytting av leirduebanen fra Granmoen til Ramsjøen er ønsket både av Skaun jeger og 
fiskerforening (SJFF) og Skaun kommune.  
 
Sammen med alle idretts- og aktivitetsanleggene som er lokalisert på og ved Ramsjøen ligger også 
grunnvannsbrønnen for Rossvatnet vannverk. Denne er plassert ved parkeringsplassen ved 
Ramsjøbu.  
 
Historisk tilbakeblikk  
Skaun skytterlag fikk skjøte på eiendommen ved Ramsjøen tilbake i 1935. Det historiske bildet 
med skyting på Ramsjøen drøyt 80 år tilbake i tid er trolig hovedgrunn for at området ikke er 
regulert for skyteaktivitet.  
 
Ramsjøbu som tidligere het Skaun skytterhus, ble bygget slik bygget nå står på 80-tallet. Før det 
var det et forsamlingshus på samme sted som ble omtalt som Varghiet. Skaun skytterhus ble 
bygget med støtte og også innsats fra Heimevernet. Skaun idrettslag tok over huset fra Skaun 
skytterlag i 2011. Overdragelse for ansvaret for oppfølging av spillemiddelandelen av bygget fra 
skytterlag til idrettslag ble godkjent av Kulturdepartementet 22.03.2011.  
 
Rossvatnet vassverk har historie tilbake i tid. Vassverket har i dag sin inntakstank plassert ved 
parkeringsplassen til Ramsjøbu. Fra 2017 har Skaun kommune tatt over ansvaret for drift av 
vassverk og ansvaret for levering av vann til husstandene knytt til vassverket.  
 
Støyrapport  
Etter at SJFF startet arbeidet med en mulig framtidig lokalisering ved Ramsjøen har de fått 
utarbeidet en støyrapport. Denne tar for seg forventet støy og har anbefalinger for støyreduksjon 
ved en etablering av ei leirduebane sør for fylkesvegen.  
 
Skaun kommune har gitt tilskudd til utarbeidelse av støyrapporten.  
 
Gjennom arbeidet med reguleringsplanen må det avklares om framlagt støyrapport er 
tilfredsstillende grunnlag for reguleringsplanen eller om rapporten må oppgraderes med 
utfyllende info.  
 
Kartutsnitt  
Rådmann foreslår at reguleringen av Ramsjøen og Ramsjøområdet går fra pukkverket i sør, og 
strekker seg nordover slik at hele lysløypa inngår i reguleringsområdet. Videre er det naturlig at 
området favner så vidt at det favner nåværende aktivitet og mulig utviding av aktiviteten i 
framtiden. Inn i framtidig aktivitet ligger mulig utvidelse til lysløype i dagens "5-km sløyfe".  
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Det vil også være en fordel og inkludere eksisterende fritidsbebyggelse i planen.   
 
Foreslått planområde er vist i vedlegg nr. 7.   
 
 
Aktivitet siste årene ved Ramsjøen  
Det har de senere årene vært stor byggeaktivitet ved Ramsjøen og det har vært etablert eller 
renovert følgende anlegg:  

 Skiskytteranlegg – 15 baner  

 Miniatyrskytebane – utendørsanlegg (ferdigstilles 2018) 

 Miniatyrskytebane – innendørs fem baner, med elektronisk anvisning  

 Nærmiljøanlegg/friluftsanlegg  

 Rehabilitering av skiløype/lysløype og lysanlegg  
 
Det er for årene framover planer om:  

 Etablering av leirduebane 

 Oppgradering av og utbygging av sanitær- og dusjanlegg i Ramsjøbu 
 
 
Følgende punkt skal vektlegges i en reguleringsplan: 
Ved vedtak om etablering av en reguleringsplan må følgende områder tas med i bestilling av 
reguleringsplanen:  

 Regulere inn eksisterende aktiviteter ved ski, skyting og skiskyting ved Ramsjøen 

 Åpne for framtidig utvidelse av aktiviteten ved Ramsjøbu, herunder også mulig utvidelse 
av lysløypa 

 Legge til rette for Ramsjøen som friluftsområde 

 Beskrive føringer for " vann, veg og kloakk" for Ramsjøbu, og beskrive huset og 
aktiviteten i det som idrettshus og samfunnshus 

 Sikkerhet ved vannforsyning må vektlegges 

 Mulig etablering av skyting på sørsiden av vegen Skaunaskogen– herunder etableringen 
av en leirduebane.  

 Støy og andre miljøutfordringer ved eventuell økt skyteaktivitet på og ved Ramsjøen 
arena.  

 Tilgrensede tomter, støy og hva bør skje med tomtene/ byggene som blir mest berørt av 
eventuell økte støyplager.    

  
Vurdering  
Rådmann har vurdert i hvilken grad en slik reguleringsplan skal utarbeides og jobbes fram av 
Skaun kommune eller om det er like relevant at det er aktørene og lagene som har aktivitet ved 
Ramsjøen og Ramsjøområdet som bør stå for å bekoste en slik reguleringsplan sjøl.  
 
Når rådmann lander på at det er kommunen som bør ta denne belastningen så skyldes det at vi 
ser en slik reguleringsplan som et grunnlag for at det frivillige kulturlivet i kommunen skal kunne 
fortsette og utvikle sin aktivitet i området. Videre er det slik at det å tilrettelegge for skyteaktivitet 
er et komplekst forhold som krever at elementer som forurensning, støy og sikkerhet blir 
vurdert. Det er også slik at skyting ikke kun er en idrettsaktivitet. Gode treningsforhold for jegere 
bidrar til rekruttering til og trening for jakt som igjen bidrar til god forvaltning av skogs- og 
viltressurser.  
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Den reguleringsplanen som omtales her favner et komplekst mangfold av områder. Det er derfor 
naturlig at det er kommunen sjøl og ikke det frivillige organisasjonslivet som er oppdragsgiver. 
Til slutt er det slik at utgiftene ved en reguleringsplan utarbeidet av de frivillige organisasjonen 
trolig ville trenge tilskudd fra Skaun kommune til dekning av hele eller deler av utgiftene ved 
planutarbeidelsen.   
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Teknisk kontor utarbeider ei kostnadsskisse for planarbeidet, og legger dette inn som tiltak i 
budsjett- og økonomiplan for 2019- 2022.  
 
Et foreløpig anslag tilsier en kostnad på mellom kr 400 000,- og kr 600 000,-.   
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 24/18 
Arkivkode:   
Arkivsaksnr:   18/367 
Saksbehandler: Sigve A. Laugsand 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
5/18 Formannskapet 01.02.2018 
 
     
6/18 Kommunestyret 15.02.2018 
 
     
13/18 Formannskapet 12.04.2018 
 
     
16/18 Kommunestyret 26.04.2018 
 
     
18/18 Formannskapet 09.05.2018 
 
     
24/18 Kommunestyret 24.05.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
ORIENTERING OM PROSJEKTET SKAUN UNGDOMSSKOLE OG KULTURSENTER 
TIL REFERANSEGRUPPEN OG KOMMUNESTYRET 
PROSJEKT NR. 536 
 
FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 
Informasjon om prosjektet Skaun ungdomsskole og kultursenter tas til orientering. 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 
 
SAKSFRAMLEGG: 
I møtet gis informasjon om prosjektet Skaun ungdomsskole og kultursenter, spesielt framdrift, 
økonomi og trafikksikkerhet. 
 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Prosjektet gjennomføres innenfor gitte rammer. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 25/18 
Arkivkode:  026 &01 
Arkivsaksnr:   18/226 
Saksbehandler: Gunnhild Landrø 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
25/18 Kommunestyret 24.05.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
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. 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

 Selskapsavtale 
 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS (I KA Trøndelag) er et selskap opprettet i 1987, og som er 
eid av fylkeskommunene og de fleste kommunene i Trøndelag, samt Os kommune i Hedmark. 
Selskapet har ansvar for eierkommunenes eldre og avsluttede arkiver. IKA sikrer at eierne 
oppfyller sine forpliktelser etter arkivloven og tilhørende forskrifter hva angår sikker bevaring, 
tilgjengeliggjøring og saksbehandling på eldre og avsluttede arkiv. I tillegg er IKA Trøndelag 
eiernes kompetansesenter innenfor arkiv og dokumentasjonsforvaltning. Sør - Trøndelag 
fylkeskommune, Nord - Trøndelag fylkeskommune, Ris sa kommune og Leksvik kommune var 
eiere i IKA Trøndelag IKS og ble avviklet 31.12.2017 som følge av region - og 
kommunereformen. I brev fra Leksvik kommune 26.10.2017 søkes det om eierskap for Indre 
Fosen kommune. I brev 06.12.2018 ber Trøndelag fylkeskommune om at inngåtte avtaler 
overdras den nye fylkeskommunen. Endringene i eiermassen medfører små økninger i eierandel 
og eiertilskudd for de kommunene som ikke er berørt av kommunereformen, ettersom det totale 
antall eiere reduseres fra 42 til 40. Etter Lov om interkommunale selskaper §4, krever endringer i 
selskapets deltakere og enkeltdeltakernes eierandel i selskapet at selskapsavtalens §§ 1 og 5 
endres. Endring i selskapsavtalen skal vedtas i den enkelte eiers kommunestyre og i fylkestinget 
og i IKA Trøndelags representantskap. 
 
 



 Sak  18/18 
 

Side 19 av 33 
 

SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 26/18 
Arkivkode:  U63 
Arkivsaksnr:   18/1297 
Saksbehandler: Gunnhild Landrø 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
26/18 Kommunestyret 24.05.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
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. 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 
 
SAKSFRAMLEGG: 
Pad Thai, ved daglig leder Morten Blix, har søkt om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i 
gruppe 1, 2 og 3. Pad Thai har nettopp fått innvilget serveringsbevilling. 
 
Skaun kommune har mottatt all nødvendig dokumentasjon, inklusive bestått kunnskapsprøve i 
alkoholloven. 
 
Rådmannen innstiller på at spisestedet Pad Thai innvilges skjenkebevilling. I Skaun kommune 
var det i 2017 seks spisesteder med kommunal skjenkebevilling. Ved årsskiftet sa ett spisested 
opp sin bevilling. Dersom kommunestyret innvilger kommunal skjenkebevilling for Pad Thai vil 
det igjen være seks steder i Skaun kommune med kommunal skjenkebevilling. 
 
Åpningstider og skjenketider reguleres av forskrift for salgs- og skjenketider i Skaun kommune, 
vedtatt i Skaun kommunestyre 10. mai 2012. 
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Forespørsel om uttalelse er sendt lensmannen i Skaun og NAV Skaun, i tråd med alkohollovens 
§ 1-7. Begge instansene har gitt uttalelse uten noen innvendinger. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 27/18 
Arkivkode:  040 
Arkivsaksnr:   18/1292 
Saksbehandler: Ida Gaustad 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
27/18 Kommunestyret 24.05.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
VEDTAKSKONTROLL 3. TERTIAL 2017 OG 1. TERTIAL 2018 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Vedtakskontroll 3. tertial 2017 og 1. tertial 2018 tas til orientering. 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
2017: 
  
43/17: 

17/2188 
MELDINGER - KOMMUNESTYRET 21.09.2017  

Status:   Avsluttet. 
 
  
44/17: 

17/1887 
STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG 
KAD-SENGER  

Status:   Avsluttet. 
 
  
45/17: 

17/1968 
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV SØR-TRØNDELAG OG SKAUN 
KOMMUNE OM NAV SKAUN  

Status:   Avsluttet 
 
  
46/17: 

17/1192 
ORIENTERINGER OM PROSJEKTET SKAUN UNGDOMSSKOLE MED 
IDRETTS- OG KULTURHALL KOMMUNESTYRETS MØTE 21.09.17 

Status:   Avsluttet. Ny sak er etablert fra og med 2018 der orienteringer registreres.
  
 
  
47/17: 

17/1759 
NÆRINGSRÅD I SKAUN KOMMUNE  

Status:   Avsluttet. Skaun næringsråd er etablert.  



  Sak PS  18/18 
 

  Side 22 av 33   

 
  
48/17: 

17/2049 
EIERSKAPSMELDING FOR 2017 - REVIDERT  

Status:   Avsluttet. Vedtatt av KST i 2017. 
 
  
49/17: 

17/2160 
HØRING - SAMFERDSEL I TRØNDELAG - STRATEGI OG 
ORGANISERING AV SAMFERDSELOMRÅDET I TRØNDELAG OG NY 
TAKST OG SONE  

Status:   Avsluttet. 
 
  
50/17: 

17/1987 
VEDTAKSKONTROLL 1. OG 2. TERTIAL 2017  

Status:   Avsluttet. 
 
  
51/17: 

17/2446 
MELDINGER - KOMMUNESTYRET 26.10.2017  

Status:   Avsluttet. 
 
  
52/17: 

13/2924 
FORUTSETNINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET MED ETABLERING 
AV KOMMUNALT INFRASTRUKTURFOND - KIF BØRSA  

Status:    Saken er under arbeid. 
 
  
53/17: 

17/1686 
ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN - KOMMUNALE VIGSLER  

Status:   Ferdig  
 
  
54/17: 

17/739 
VIGGJA SKOLE - BRAKKESKOLE TIL SLØYD, FORMINGSROM OG 
GRUPPEROM AVKLARING AV MANDAT. 

Status:   Avsluttet. 
 
  
55/17: 

17/1288 
KARTLEGGING OG ORGANISERING AV BRANN- OG 
REDNINGSTJENESTEN - MED TILLEGGSUTREDNING  

Status:   Avsluttet. Samarbeid med Orkdal kommune er etablert som vedtatt. 
 
  
56/17: 

17/2265 
FORVALTNINGSREVISJON DISPENSASJONSPRAKSIS  

Status:   Avsluttet.  
 
  
57/17: 

17/2373 
ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2017  

Status:   Avsluttet 
 
  
58/17: 

17/2527 
BYGGING AV SKAUN UNGDOMSSKOLE OG KULTURSENTER - 
BEHANDLING I FSK OG KST PROSJEKTNUMMER 536 

Status:   Saken er ferdigbehandlet. 
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59/17: 

17/128 
SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR SKAUN 
UNGDOMSSKOLE  

Status:   Avsluttet. 
 
  
60/17: 

15/2432 
SUPPLERINGSVALG  

Status:   Avsluttet. 
 
  
61/17: 

17/2916 
MELDINGER - KOMMUNESTYRET 14.12.2017  

Status:   Avsluttet.  
 
  
62/17: 

17/2746 
MINDRE ENDRING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL  

Status:   Sluttbehandling i kommunestyret 26.04.18 
 
  
63/17: 

17/2672 
BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKAUN KOMMUNE  

Status:   Jobber med saken 
 
  
64/17: 

16/1342 
TEMAUTREDNING FOR IDRETT- OG FRILUFTSANLEGG I 
TRONDHEIMSFJORDEN  

Status:   Avsluttet. Vedtak oversendt Trøndelag fylkeskommune, saken vil og  
behandles der.   

 
  
65/17: 

17/1636 
SPILLEMIDLER 2018  

Status:   Avsluttet. Svar på innsendte søknader forventes fra fylkeskommune i juni 
2018. 

 
  
66/17: 

17/1691 
HANDLINGSPROGRAM IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG 
KULTURBYGG  

Status:   Avsluttet.  
 
  
67/17: 

17/2629 
SIKRINGSSKYSS I SKAUN KOMMUNE  

Status:   Avsluttet. 
 
  
68/17: 

17/2783 
SALDERING AV DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETTET 2017  

Status:   Avsluttet. 
 
  
69/17: 

16/446 
PROSJEKT 541 OMBYGGING BRANNSTASJON - VALG AV PROSJEKTETS 
OMFANG OG NYTT MANDAT.  

Status:   Avsluttet. 
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70/17: 

17/2630 
ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2018  

Status:   Avsluttet, med det vil bli gitt en orientering i KST i mai som svarer ut 
spørsmål som stilles i vedtaket. 
 
  
71/17: 

17/2667 
KVALITETSMELDING - TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I SKAUN 
KOMMUNE 2016-2017  

Status:   Avsluttet 
 
  
72/17: 

17/2614 
SAKSPROTOKOLL - DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR 
GRUNNSKOLENE I SKAUN KOMMUNE 2018 -2022  

Status:   Avsluttet 
 
  
73/17: 

17/1288 
KARTLEGGING OG ORGANISERING AV BRANN- OG 
REDNINGSTJENESTEN, SAMARBEIDSAVTALE  

Status:   Avsluttet. 
 
  
74/17: 

15/2359 
SLUTTRAPPORT NOVEMEBER 2017 - KAPASITETSUTBYGGING BUVIK 
SKOLE - PROSJEKT- OG BYGGELEDERRAPPORTER  

Status:   Avsluttet. 
 
  
75/17: 

17/2661 
BYUTREDNING OG BYVEKSTAVTALER TILTAK SOM FORESLÅS 
GJENNOMFØRT 

Status:   Avsluttet. 
 
  
76/17: 

15/2432 
VALG AV REPRESENTANTER TIL SKAUN NÆRINGSRÅD  

Status:   Avsluttet. 
 
  
77/17: 

17/2582 
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV  

Status:   Avsluttet. 
 
  
78/17: 

17/2555 
MØTEPLAN FOR POLITISKE UTVALG 2018  

Status:   Avsluttet. 
 
  
79/17: 

17/2774 
IT-SAMARBEID MELLOM SKAUN OG MELHUS KOMMUNER.  

Status:   Avsluttet. Saken gjaldt bevilgninger til IT-samarbeidet. Vedtekter egen sak. 
 
  
80/17: 

17/2431 
SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021  

Status:   Avsluttet. 
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2018: 
  
1/18: 

18/495 
MELDINGER - KOMMUNESTYRET 15.02.2018  

Status:   Saken er ferdigbehandlet og kan avsluttes. 
   
  
2/18: 

17/59 
PROSESS I FORBINDELSE MED UTVIKLING AV SKOLEKRETSENE FOR 
JÅREN-RÅBYGDA OG VENN  

Status:   Jobber med saken 
 
  
3/18: 

18/376 
VURDERING AV UTBYGGINGSAVTALER I TILKNYTNING TIL 
OMRÅDEPLAN BØRSA  

Status:    Saken er under arbeid i tråd med vedtaket. 
 
  
4/18: 

18/333 
EIENDOMSSKATT - ALTERNATIVE TAKSERINGSMETODER  

Status:   Pågår. Ferdig vår/sommer 2018. 
 
  
5/18: 

18/157 
HØRING AV BYUTREDNING FOR TRONDHEIMSOMRÅDET  

Status:   Avsluttet.  
 
  
6/18: 

18/367 
ORIENTERING OM PROSJEKTET SKAUN UNGDOMSSKOLE OG 
KULTURSENTER TIL REFERANSEGRUPPEN OG KOMMUNESTYRET  

Status:   Gjennomføres som vedtatt med løpende orientering for FSK og KST.  
 
  
7/18: 

17/930 
SKAUN KOMMUNES VALG AV REVISOR  

Status:   Avsluttet. 
 
  
8/18: 

18/497 
SUPPLERINGSVALG - VARAREPRESENTANTER TIL POLITISKE 
UTVALG  

Status:   Avsluttet. 
 
  
9/18: 

18/847 
MELDINGER - KOMMUNESTYRET 15.03.2018  

Status:   Avsluttet. 
 
  
10/18: 

18/669 
VEDTEKTER FOR IT-SAMARBEIDET MELLOM MELHUS KOMMUNE OG 
SKAUN KOMMUNE.  

Status:   Avsluttet. 
 
  
11/18: 

18/497 
SUPPLERINGSVALG - VARAREPRESENTANTER TIL POLITISKE 
UTVALG  

Status:   Avsluttet. 
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12/18: 

18/585 
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV INGVILD ADELAIDE 
HEGVIK WIGGEN 

Status:   Avsluttet. 
 
  
13/18: 

18/806 
SØKNAD OM FRITAK FRA VERVET SOM MEDDOMMER  

Status:   Avsluttet. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 28/18 
Arkivkode:  004 
Arkivsaksnr:   18/1294 
Saksbehandler: Knut Nygård 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
16/18 Formannskapet 09.05.2018 
 
     
28/18 Kommunestyret 24.05.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
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: 
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. 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Skaun kommunes regnskap for 2017, datert 15.02.18, m/ regnskapsskjema, vedlegg og 
noter.  

2. Årsberetning for Skaun kommune for 2017. 
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3. Revisjonsberetning for 2017, datert . 
4. Kontrollutvalgets uttalelse om Skaun kommunes årsregnskap for 2017, datert . 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 skal årsregnskapet være avlagt innen 
15. februar i året etter regnskapsåret. 
 
Administrasjonssjefen skal utarbeide årsberetning innen 31. mars. Kontrollutvalget skal ha fått 
tilsendt årsberetningen før organet avgir uttalelse til årsregnskapet, og årsberetningen skal 
foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet blir behandlet. 
 
Årsberetningen er utarbeid som eget dokument, og er framlagt som saksdok 2. Årsberetningen 
inngår også som en del av kommunens årsmelding, sidene 9-42. Årsmeldingen denne gang blir 
behandlet sammen med regnskap og årsberetningen. 
 
Revisor skal avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Forut for kommunestyrets behandling av 
årsregnskapet og årsberetningen skal formannskapet og kontrollutvalget ha kopi av 
revisjonsberetningen. Fristen for å avgi revisjonsberetning er 15. april, kfr. saksdok. 3. 
 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas. 
Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende før dette organet avgir innstilling om 
årsregnskapet til kommunestyret. Kontrollutvalget skal behandle regnskapet på sitt møte 
26.04.16. 
 
Fristen for kommunestyrets vedtak av årsregnskap og årsberetning/årsmelding er innen 30. juni. 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Driftsregnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på  
30 827 065 kroner. Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk skal vedtas av 
kommunestyret. 
 
Finansreglementet, vedtatt 29.01.15, har bestemmelser om 3 typer fond; bufferfond i pkt. 
1.3/4.1, rentereguleringsfond i pkt. 3.1 og inflasjonsjusteringsfond pkt. 1.3/4.1.  
 
Bufferfond. 
Mål i finansreglementet 14 % av kapitalen. 
 

Kapitalen pr. 31.12.17: Kr. 39 270 343 

Bufferfond mål: Kr.   5 497 848 

Status bufferfond 31.12.17: Kr.   5 179 321 

Rest å bygge opp: Kr.      318 527 

 
 
Rentereguleringsfondet. 
Mål i finansreglementet: 2 % av netto rentebærende gjeld, eks. startlån, lån til selvkostområdene 
og andel lån som er knytta til ulike kompensasjonsordninger (skolebygg og sjukeheim). 
 
Investeringsgjeld i tabellen er lån med renterisiko, og som rentereguleringsfondet er ment å være 
en buffer mot. 
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Gjeld 31.12.17 Kr. 664 390 918  

-Startlån 31.12.17 Kr.   86 038 841 

-Selvkostområdene Kr. 122 901 000 

-Lån knytta til kompensasjonsordninger Kr.   47 696 000 

Investeringsgjeld 31.12.17 Kr. 407 755 077 

 

Rentereguleringsfond mål: Kr.   8 155 101 

Status rentereg.fond 31.12.17: Kr. 10 200 000 

Rest å bygge opp: Kr.                0 

 
Inflasjonsjusteringsfond. 
Mål i finansreglementet: Grunnkapitalen inflasjonsjusteres hvert 4. år, men søkes inflasjonsjustert 
ved hvert årsoppgjør. 
 

Grunnkapital: Kr. 19.618.000 

Inflasjonskomponent (01.07.05-1.12.17): 29,1% 

Mål inflasjonsjusteringsfond: Kr.  5 708 838 

Status inflasjonsjusteringsfond: Kr.  5 888 000 

Rest å bygge opp: Kr.               0 

 
Ut i fra bestemmelsene.om fondsavsetninger i finansreglementet, må det foretas en 
tilleggsavsetning til bufferfondet med 318 527 kroner. Rentereguleringsfondet og 
inflasjonsjusteringsfondet er tilstrekkelig oppbygd, og ytterligere avsetning i 2017 er ikke 
nødvendig. 
 
Investeringsprosjekt 2017 
 
Som beskrevet i både årsberetninga og årsmeldinga er det en rekke investeringsprosjekt som er 
påbegynt i 2017, men ikke ferdigstilt. For å få en samla vurdering av investeringsbudsjettet vil 
rådmannen i økonomirapport nr 1 (ØR1) legge fram et forslag til revidert investeringsbudsjett, 
med et helhetlig forslag til finansiering. 
 
Overføring av regnskapsmessig mindre-/merforbruk fra enhetene. 
Overføring av regnskapsmessig mindre-/merforbruk på enhetsnivå, er regulert i pkt 8.2 i 
økonomireglementet. Her fremgår at enhetenes regnskapsmessige mindreforbruk kan overføres 
til neste år dersom kommunen har et positivt driftsresultat. Et eventuelt regnskapsmessig 
merforbruk kan på samme måte dekkes innenfor enhetenes egne budsjetter året etter. 
Overføring av et regnskapsmessig mindreforbruk gjøres som separate avsetninger til et eget 
disposisjonsfond. 
 
Tabellen under viser resultatet for hver enhet, samt hvor mye enhetene søker om å få overført til 
2018 og rådmannens innstilling. 
 
Tabell 1: 

  Mindreforbruk Merforbruk Søknad 

Rådmannens 
innstilling 

Sentraladministrasjonen 6 020 962    1 170 000  1 170 000 
Buvik skole 264 841    264 000  264 000 

Børsa skole 77 473    77 000  77 000 
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Jåren-Råbygda 
oppvekstsenter 

  5 732  0  0 

Venn oppvekstsenter 824 185    200 000  200 000 

Viggja oppvekstsenter   48 279  0  0 

Skaun ungdomsskole 11 143    11 000  11 000 

Børsa barnehage   34 737  0  0 

Oterhaugen barnehage 350 758    350 000  350 000 

Ilhaugen barnehage 277 755    270 000  270 000 

Hammerdalen barnehage   181 533  0  0 

Kultur, fritid og frivillighet 1 146 166    400 000  400 000 

Rossvollheimen 240 252    240 000  240 000 

Hjemmetjenesten 4 281 684    540 000  240 000 

Plan ekskl gebyr 2 948 046    200 000  200 000 

Plan, gebyrbelagte tjenester 1 107 166    0  0 

Eiendomsdrift   718 521  0  0 

NAV 729 634    729 000  0 

Barn, familie og sosial 724 949    0  0 

SUM 19 005 014  988 802  4 451 000  3 422 000 

 
I retningslinjene i reglementet skal kommunestyret vedta størrelsen på overføringene etter forslag 
fra rådmannen. Rådmannen skal i sin vurdering legge vekt på om regnskapsresultatet for hver 
enhet skyldes spesielle forhold, som det bør korrigeres for.  
 
Enhetene har et samla regnskapsmessig mindreforbruk 19 467 223 kroner. Av dette er det søkt 
om overføring av 4 901 000 kroner fra 2017 til 2018. Søknadene og begrunnelsen for disse er 
gjengitt i dokumentet Årsberetning 2017 – del 2. For hver enhet har rådmannen foretatt en 
vurdering av søknadene, og foretatt egne korrigeringer av det reelle mindreforbruket. 
Gjennomgående er det foretatt korrigeringer av følgende forhold: 
 

 merinntekter som burde vært kjent på et tidligere tidspunkt 

 lavere tilskudd til interkommunale samarbeidsordninger (f.eks barnevern) 

 opplagte feilbudsjetteringer 

 innsparinger på konkrete tiltak som det er gitt «øremerkede» bevilgninger til 

 forutsatte innsparinger som skal finansiere investeringskostnader (Enøk) 

 Ønske om økninger som gir varig virkning (økt drift). 
 
Rådmannen foreslår, etter sin gjennomgang, å avsette 3 872 000 kroner  til bruk for enhetene i 
2018 (jfr. siste kolonne i tabellen foran). Det er viktig å understreke at disse midlene skal brukes 
til konkrete tiltak av engangskarakter, og ikke brukes til å øke enhetens driftsnivå. 
 
Innholdet i søknadene om overføring av mindreforbruk er: 
 
Økonomi- og personalkontoret: 
Utredning av framtidige boliger og boformer 300 000 kroner, og utviklingsplan og 
kommunikasjonsplan 150 000 kroner. 
 
Servicekontoret: 
Fortsettelse av digitalisering av kommunale arkiv 720 000 kroner. 
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Buvik skole: 
Kjøp av møbler  og opprettholde styrking på småskoletrinnet fram til sommeren, til sammen 
264 000 kroner. 
 
Jåren/Råbygda oppvekstsenter: 
Tiltak enkeltelever, oppjustering skolegård, personaltiltak, til sammen 77 000 kroner. 
 
Venn oppvekstsenter: 
Innkjøp av inventar og utstyr flere områder, ekstra svømming, til sammen 200 000 kroner. 
 
Skaun ungdomsskole: 
Utstyr 11 000 kroner. 
 
Oterhaugen barnehage: 
Tiltak bygning, tiltak arbeidsmiljø og faglig utvikling, til sammen 350 000 kroner 
 
Ilhaugen barnehage: 
Tiltak bygning, tiltak arbeidsmiljø og faglig utvikling til sammen 270 000 kroner. 
 
Kultur, fritid og frivillighet: 
Biblioteket 75 000 kroner, friluftsformål 100 000 kroner, Klubb1 50 000 kroner,  SommerSkaun 
75 000 kroner  - Hogst-prosjektet  100 000 kroner, til sammen 400 000 kroner. 
 
Rosvollheimen: 
Enkelttiltak drift, til sammen 240 000 kroner. 
 
Hjemmetjenesten: 
Diverse inventar og utstyr 240 000 kroner. Søknaden om overføring av mindreforbruk var 
300 000 kroner høyere, til styrking av ildelingskontor og merkantil med 50% stilling. Dette fører 
til et varig høyere driftsnivå, og er ikke tatt med i innstillinga fra rådmannen. 
 
Teknisk kontor: 
Tiltak trafikksikkerhetsplan, til sammen 200 000 kroner. 
 
NAV: 
NAV, sosial, søkte om overføring av 729 000. Dette gjelder øremerka tilskudd som ikke er 
benyttet fullt ut. Ubenyttede midler er avsatt i regnskapet til bundne fond til bruk i 2018. 
 
Som tabell 1 viser, er det  5 enheter som har brukt mer penger enn budsjettert i 2017, med til 
sammen 988 802 kroner. Netto driftsutgift for disse enhetene var omlag 96,1 mill. kroner i 
regnskapet for 2017. 
 
Merforbrukene for Jåren/Råbygda oppvekstsenter, Viggja oppvekstsenter og Børsa barnehage er 
på bare 88 000 kroner, som er beskjedent vurdert opp i mot netto driftsutgiftene i regnskapet, 
som i 2017 var på tilsammen 38 mill. kroner for disse enhetene.  
 
Hammerdalen barnehage satte i drift den 8. avdelinga fra august 2018, og det ei utfordring med å 
treffe budsjettmessig før opptak og sammensetning av barnegruppene er klare.  
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Driftskontoret har et merforbruk på om lag 719 000 kroner. Den største enkeltfaktoren som 
bidrog til merforbruket, var svikt i husleieinntektene, særlig på trygdeboligene og Vennatunet, og 
det anses urimelig å dekke inn dette på de andre driftsområdene innen driftskontoret. 
 
Ut i fra ovenstående anbefaler rådmannen at enhetene med merforbruk i 2017, ikke får krav om 
å dekke dette i budsjettet for 2018. 
 
Diverse tiltak. 
I forbindelse med budsjettet for 2017 er det gitt bevilgninger til konkrete tiltak. Av ulike årsaker 
er noen av disse tiltakene ikke fullt ut gjennomført i 2017, men må avsluttes/videreføres i 2018.  
Tabellen under viser hvilke tiltak dette gjelder. Total kostnad som foreslås overført til 2018 er 
1 090 000 kroner. 
 
Tabell 2: 

Tiltak Budsjett 
2017 

Brukt 
2017 

Overføres 
2018 

Forbruk 
2018 

P.nr. 180: Vedlikehold Viggja skole 500 000 448 000 50 000 43 000 

P.nr. 187: Vedlikeholdsplan kommunale 
bygg 

200 000 190 000 10 000 172 000 

P.nr. 209: Rep. av heis Rossvollheimen  200 000 0 200 000 215 000 

P.nr. 217: Vedlikehold kommunale bygg 1 000 000 168 000 830 000 66 000 

SUM 1 900 000 806 000 1 090 000 496 000 

 
Av overføringen på p.nr. 217 på 830 000 kroner, 15 000 kroner til p.nr. 209 og 172 000 kroner til 
p.nr. 187, for å dekke opp merforbruket på disse tiltakene i 2018. 
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SKAUN KOMMUNE  
 
Utvalgssaksnr: 29/18 
Arkivkode:  004 
Arkivsaksnr:   18/1340 
Saksbehandler: Frode Haugskott 
 
      
Saksnummer Utvalg Møtedato 
17/18 Formannskapet 09.05.2018 
 
     
29/18 Kommunestyret 24.05.2018 
 
     
 
SAKEN GJELDER: 
ÅRSMELDING 2017 
 
 
FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 
Kommunestyret tar årsmelding 2017 til orientering. 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
Årsmelding 2017 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Årsmelding 2017 legges fram for politisk behandling; se vedlagte dokument. 
 
 
 
 


