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Tittel: SAKSPROTOKOLL - REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017 FOR 

SKAUN KOMMUNE  
 
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. 
 

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. 
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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. 
 

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 enstemmig vedtatt. 
 

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 
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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. 
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. 
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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 
 

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