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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 39/12 

Arkivkode: 033  

Arkivsaksnr:  12/1144 

Saksbehandler: Ann Karin Viggen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

39/12 Kommunestyret 20.06.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

MELDINGER KOMMUNESTYREMØTET 20.06.2012 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Skriv fra Trondheimsregionen, dat. 04.05.2012: Referat/protokoll fra møte i 

Trondheimsregionen – Regionrådet 27.04.2012. 

 

2. 11/1510-20 15.05.2012 RÅD/RÅD/GEV 026 G10  

4407/12 Snillfjord kommune  

MELDING OM POLITISK VEDTAK - SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS 

HOSPITAL HF OG SNILLFJORD KOMMUNE  

 

3. 12/677-2 18.05.2012 STAB/SE/GEV N00  

4550/12 Samferdselsdepartementet  

ORDFØRARSTAFETT: MEIR PENGAR TIL VEG  

 

4. 12/839-2 07.06.2012 RÅD/RÅD/GEV U63 &58  

5155/12 SECURITAS AS  

SALGS- OG SKJENKEKONTROLLER UTFØRT 02.06.2012
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 40/12 

Arkivkode: 243 D11  

Arkivsaksnr:  10/1474 

Saksbehandler: Steinar Haugen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

10/12 Formannskapet 07.06.2012 

40/12 Kommunestyret 20.06.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - UTBEDRING AV 

LØYPENETTET VED 

RAMSJØEN SKIANLEGG - ANL.NR. 1657070307 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

Det utarbeides nytt tiltak til budsjettbehandlingen for 2013, der tiltakets innhold innebærer 

kommunal støtte til Skaun IL’s utvikling av Ramsjøområdet med kr. 354.000,-. Dette ses da i 

sammenheng med øvrig budsjettbehandling for 2013. 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Søknad om kommunalt tilskudd til utviklingen av Ramsjøområdet i Skaun, 07.01.2012 

2. Ramsjøområdet – året rundt (plangrunnlag presentert før søknad om 

forhåndsgodkjenning juli 2011)  

3. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet – 2010 – 2013 (Ikke utsendt)  

4. Søknad om spillemidler til idrettsanlegg - Ramsjøen skianlegg – Utvidelse og 

renovering av lysløype og skistadion (18.09.2011) (Ikke utsendt).  

5. Søknad om spillemidler til idrettsanlegg - Ramsjøen skiskytteranlegg, oppgradering og 

utvidelse (18.09.2011) (Ikke utsendt)   

6. Søknad om spillemidler til idrettsanlegg/ nærmiljøanlegg - Ramsjøen skileikanlegg / 

friluftsområde (18.09.2011) (Ikke utsendt)  

7. Søknad om kommunal lånegaranti – Ramsjøområdet, K-sak 73/11 (Ikke utsendt)  

8. Forhåndsgodkjenning Ramsjøområdet/ Ramsjøen skianlegg (Skaun kommunes 

forhåndsgodkjenning av planen for anlegget, 18.08.2011) (Ikke utsendt)  

9. Søknad om kommunalt tilskudd til nybygging og rehabilitering av lysløypa ved 

høybakken i skianlegg i Buvika – (f-sak 50/06) (Ikke utsendt)  

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Skaun Idrettslag har startet et arbeid med oppgradering av lysløype, skistadion og 

skiskytterstadion ved Ramsjøen. Sammen med dette arbeidet inngår planer for utvikling av 

Ramsjøen til et helårig frilufts- og aktivitetsområde. Dette arbeidet henger igjen sammen med 

at Skaun IL har overtatt Skaun skytterhus/ Ramsjøbu fra Skaun skytterlag.  

 

Skaun IL søkte januar 2012 om støtte til det påbegynte arbeidet ved Ramsjøområdet. De søker 

nå, men forventer ikke støtte før i 2013. Idrettslaget søker ikke om et eksakt beløp, men de 

søker om støtte til de to delene av sine planer som omfatter ordinære spillemiddelsøknader, 
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henholdsvis lysløype/ skistadion og skiskytteranlegget. Disse to delene har et kalkulert 

utgiftsnivå på kr. 2 362 000,-  

 

Skaun IL sin oppgradering av Ramsjøområdet er omtalt i Kommunedelplan for idrettsområdet. 

Ramsjøen er her dels omtalt gjennom de tre søknadsområdene, men Ramsjøen er som Skaun 

IL viser i sin søknad, i planen også prioritert som kommunens hovedanlegg for skiidrett.  

 

Skaun kommune har de siste årene gitt anleggsstøtte til utbygging av idrettsanlegg tilsvarende 

ca 15 % av brutto godkjent beløp i innsendt spillemiddelsøknad. En slik støtte har vært 

realiteten både ved kommunalt bidrag til Moan idrettspark, Buvik stadion og lysløypa på 

Høybakken. I saksframlegget i forbindelse med Buvik IL sin søknad om kommunal støtte til 

rehabilitering og utvidelse av lysløypa på Høybakken er det omtalt at tilskudd i den saken vil 

legge føringer for en da forventet søknad fra Børsa IL. Søknaden fra Børsa IL kom ikke da, 

men Børsa IL er nå i gang med renovering / omlegging av sin lysløype på Lyng.  

 

  

VURDERING: 

Når Skaun IL ikke søker om et eksakt beløp, henger det trolig sammen med kunnskapen om 

hva tidligere søkere er innvilget. Et tilskudd til denne søknaden med basis i en prosenttildeling 

lik den Buvik IL ble innvilget i 2006 tilsvarer kr. 354 000,-. Buvik IL hadde et noe mindre 

prosjekt, og kommunalt tilskudd til deres anlegg var på kr. 181 000,-.  

 

I punkt 10.2. 4 under tiltaksdelen i Kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

heter det: ”Ramsjøen skianlegg er hovedanlegg for ski og skiskyting i Skaun kommune,  …” 

Det er en tydelig prioriteringa av Ramsjøen i idrettsplan. Denne prioriteringa trekkes naturlig 

nok fram også av Skaun IL i sin søknad.   

 

Andre punkt i idrettsplan som støtter Skaun IL sin søknad er blant annet omtalen av at alle 

idretter med en viss utbredelse bør ha relevante anlegg. For denne søknadens vedkommende 

gjelder dette blant annet oppgraderingen av skiskytteranlegget fra treningsanlegg til anlegg 

stort nok til å være godkjent for regionale renn.  

 

Det vil kunne stilles spørsmål om tilskuddsbeløp tilsvarende 15 % av brutto anleggsbidrag skal 

være normen ved denne type tildelinger. Rådmann anbefaler at Skaun kommune fortsetter med 

en praksis der denne type tildelinger vurderes separat fra søknad til søknad. Det kan i 

framtiden være aktuelt å se tildeling opp mot anleggenes andel kontantutgifter, det er 

eksempelvis større andel kontantutgifter ved bygging av kunstgrasbaner enn ved bygging og 

renovering av lysløyper.  

 

 

OPPSUMMERING 

Skaun IL forventer ingen tilskudd i 2012, og er innenforstått med at søknaden behandles i 

forbindelse med budsjett for 2013. Rådmannen legger ikke frem noen forslag om bevilgning, 

men foreslår at det utarbeides et tiltak til budsjettarbeidet for 2013, som så kommunestyret ser 

i sammenheng med øvrig aktiviteter og saker for kommende år. Tiltaket vil utarbeides med 

basis i at Skaun IL får en støtte prosentvis lik det tilsvarende anlegg tidligere er innvilget. Det 

tilsvarer for Skaun ILs utbyggingsplaner på Ramsjøen at Skaun kommune bidrar med kr. 

354 000,-. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 41/12 

Arkivkode: U01  

Arkivsaksnr:  11/1689 

Saksbehandler: Geir Evjen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

40/11 Plan og miljøutvalget 04.10.2011 

11/12 Formannskapet 07.06.2012 

41/12 Kommunestyret 20.06.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

SAMARBEIDSMODELL 2012-2021 FOR SKAUN KOMMUNE OG 

NÆRINGSHAGEN I ORKDALSREGIONEN 

SAMARBEIDSAVTALER 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

Skaun kommune inngår samarbeidsavtale med Næringshagen i Orkdalsregionen. 

Det bevilges kr. 233 000 til formålet, beløpet dekkes gjennom budsjettregulering i 

økonomirapport 1/12.  

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Brev fra Næringshagen i Orkdalsregionen, med vedlegg: Samarbeidsmodell 2012-2021 for 

Skaun kommune og Næringshagen i Orkdalsregionen. 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Orkdalsregionen, som i denne sammenhengen dekker kommunene Orkdal, Skaun, 
Snillfjord, Agdenes, Meldal og Hemne, ble av SIVA og Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
tildelt deltagelse i Næringshageprogrammet i inntil ti år fra 2012-2021. 
Næringshageprogrammet skal subsidiere og støtte bedriftsutvikling, og skal utføres av 
Næringshagen i Orkdalsregionen AS med Hemne Næringshage AS som node. Det årlige 
tilskuddet utgjør 1,4 millioner, inkludert 200.000,-i øremerkede midler til Hemne. Det 
lages årlige handlingsplaner basert på bedriftenes behov, som det rapporteres til SIVA og 
STFK på to ganger i året. Næringshageprogrammet er den ene grunnpilaren for 
Næringshagen i Orkdalsregionen AS sin eksistens. Den andre er samarbeid med 
kommunene.  
 
Den 24. april gjennomførte Orkladal BedriftsUtvikling AS, som har eksistert siden 2001, 
generalforsamling. Da skiftet selskapet navn til Næringshagen i Orkdalsregionen AS, 
adresse ble endret til Orkdal, det ble vedtatt en emisjon og selskapet blir nå 55 prosent 
privat eid. Formålsparagrafen ble også utvidet fra bedriftsutvikling, til bedrift-, nærings- 
og samfunnsutvikling. Styret setter nå i gang et strategiarbeid for å utvikle selskapet som 
regionens utviklingsressurs, og dermed være en bidragsyter for vekst – flere 
arbeidsplasser og økt folketall i Orkdalsregionen.  
 
I mange år har selskapet utført oppgaver for kommunene i regionen, både enkeltvis og 
på tvers. Dette har variert fra kommune til kommune, og fra år til år, men mest i Meldal 
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og Orkdal. Dette har vært alt fra førstelinjetjeneste, saksbehandling, rådgivning, 
planarbeid, utviklingsoppgaver, sekretærfunksjoner til ledelse av flerårige prosjekt. For å 
kunne sikre drift og bidra som regionens utviklingsressurs, er Næringshagen avhengige 
av langsiktige og forutsigbare avtaler med kommunene. Alle kommunene støttet 
selskapets søknad om deltagelse næringshageprogrammet. SIVA ønsker at det bidras 
også lokalt, i tillegg til sentrale bidrag, slik at Næringshagen AS kan være en 
utviklingsressurs.  
 
Næringsutvikling er i stor grad en offentlig oppgave, som Næringshagen i 
Orkdalsregionen kan være en bidragsyter til. Regionen har store utfordringer når det 
gjelder synlighet og attraktivitet for bosetting og tiltrekking av kompetent arbeidskraft.  
 
Kommunene organiserer nærings‐ og samfunnsutviklingsarbeidet sitt ulikt. 
Næringshagen i Orkdalsregionen har utformet en modell som man tror passer til alle 
kommunene, og er fleksibel. Den modellen som foreslås har fire trinn, og hvor 
Næringshagen ønsker å få med seg alle kommunen på trinn A og B, mens C og D er mer 
opp til den enkelte kommunes behov og ønsker;  
 

A. Et bidrag på 20,- pr. innbygger i den enkelte kommune som den andre 
grunnpilaren for Næringshagen i Orkdalsregionen sin eksistens, i form av 
”bagatellmessig” bidrag.  

B. Kjøp av førstelinjetjeneste, ti timer rådgivning med næringsvurdering og 
gjennomføring av etablererkurs for hver etableringshenvendelse. Minimum 
50.000.-, trappemodell. Prissetting forutsetter at alle kommunene er med for å få 
en rasjonell drift.  

C. Kjøp av rådgivning/saksbehandling. Individuell vurdering fra hver enkelt 
kommune, årlig ramme.  

D. Større oppgaver/prosjekt. Blir vurdert fortløpende. Tilbud/anbud. Se ellers 
vedlegg i saksdokument 1 for en detaljert beskrivelse av modellen, inkludert 
beløp.  

 
Orkladal BedriftsUtvikling AS, senere Næringshagen i Orkdalsregionen, har i prinsippet 
jobbet etter denne modellen i hele 2012, og ønsker at dette er en modell som blir 
gjeldende med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2012.  
 
Med begrensede administrative ressurser til næringsutvikling, vil det være svært små 
muligheter for Skaun kommune til å drive bedrifts-, nærings- og samfunnsutvikling på 
samme måte som det som kan gis gjennom Næringshagen i Orkdalsregionen. Hvis Skaun 
kommune ikke inngår samarbeidsavtale med Næringshagen, vil dette bl.a. medføre at 
etablerere ikke får råd og veiledning, eller får delta på etablererkurs mv. Alternativt må 
kommunen kjøpe disse tjenestene fra Næringshagen til markedspris. Rådmannen 
vurdere det slik at en samarbeidsavtale med Næringshagen i Orkdalsregionen er et 
relativt rimelig tiltak for å sikre at kommunen har et tilbud til innbyggerne i Skaun når 
det gjelder bedrifts- og næringsutvikling. Det er derfor rådmannens anbefaling av Skaun 
kommune inngår Samarbeidsavtale med Næringshagen i Orkdalsregionen. 
 

ØKONOMISK VURDERING: 

Total kostnad for å inngå samarbeidsavtale med Næringshagen i Orkdalsregionen vil være kr. 

233 000 for 2012, fordelt på følgende måte: 
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”Bagatellmessig bidrag” på kr. 20.- pr innbygger, totalt for 2012 kr. 133 000.  

Førstelinjetjenester, i hovedsak rådgiving og kurs for etablerere, beregnet til kr. 100 000. Det 

foreslås å inndekke dette gjennom budsjettregulering i forbindelse med økonomirapport 1/12, 

ved disponering av økt rammetilskudd (frie inntekter).  

Det blir opp til kommunen å vurdere om det trengs noen tjenester ut over dette. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 42/12 

Arkivkode: 144 M00  

Arkivsaksnr:  12/192 

Saksbehandler: John Ivar Reitan 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

9/12 Plan og miljøutvalget 14.02.2012 

22/12 Plan og miljøutvalget 05.06.2012 

42/12 Kommunestyret 20.06.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

SLUTTBEHANDLING VANNBRUKSPLAN 2013-2016 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: 

 

Vannbruksplanen 2013-2016 vedtas. 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Uttalelse fra Mattilsynet 

2. Merknader til vannbruksplan, eiere i Vassbygda 

3. Vannbruksplan 2013-2016 

4. Karakterisering av grunnvannsforekomster 

5. Kapasitetsanalyse vann, 2008 

6. Kartvedlegg oversiktskart avløp 

7. Kartvedlegg oversiktskart vann 

8. Kartvedlegg soneinndeling rensekrav spredt avløp 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Vannbruksplan for 2013-2016 har vært ute på 6 ukers høring og er nå klar for endelig vedtak 

for perioden 2013 t.o.m 2016. 

Det har kommet inn to uttalelser i høringsperioden. Disse er fra grunneiere i Vassbygda og 

Mattilsynet. Endringer i planen etter høringen er merket med gult. 

Kommunen har også vært i dialog med Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) med 

prosjektleder for vannforvaltningsforskriften Jan Habberstad. STFK rakk ikke å sende inn 

høringsuttalelse innen fristen, men dialogen bekrefter at kommunens plan med en 

Vannressursplan tilfredsstiller STFK sitt krav for å dekke handlingsplanen for 

vannregionsarbeidet. Nytt planprogram for Vannregion Trøndelag vil bli vedtatt i 2014 for 

perioden 2015-2021, og innen dette må Skaun kommunes vannressursplan være utarbeidet og 

vedtatt. Dette er allerede foreslått i Vannbruksplanen. 

 

Høringsuttalelsene fra Mattilsynet er innarbeidet i sin helhet i endelig forslag til 

Vannbruksplan med unntak av det siste punktet som omhandler lekkasjer som viser til 

delrapport om vannforsyning. Delrapporten er ikke revidert i denne omgang og inneholder 
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gamle data for lekkasjeprosenten. Lekkasjeprosenten er nå under 30% og videre arbeid for å 

redusere dette er tatt inn i Vannbruksplanen. 

Høringsuttalelsen fra Vassbygda omhandler området rundt Hove camping og 

forurensingssituasjonen i Konstadbekken, samt ønsker for utbygging i dette området. Dette er 

et område som har både mange eldre private avløpsanlegg og hytter. Kommunen ser at det kan 

være nødvendig med et lite kommunalt renseanlegg i dette området og tar høringsuttalelsen til 

etterretning og derfor er det lagt inn forslag om forprosjekt for utredning av renseanlegg i dette 

området i planperioden. 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

- Vannbruksplanens handlingsplan legges til grunn for i budsjettarbeidet for årene i 

 planperioden 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 43/12 

Arkivkode: 223 C86  

Arkivsaksnr:  12/477 

Saksbehandler: Steinar Haugen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

12/12 Formannskapet 07.06.2012 

21/12 Formannskapet 18.06.2012 

43/12 Kommunestyret 20.06.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

SØKNAD OM ØKONOMISKE MIDLER FOR OPPSETTING AV "SKOTTET" I 

BUVIKA 

2013 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

Kristin på Husaby innvilges en støtte på kr. 200 000,- til oppføring av Skottet i Buvika i 2013, 

som innarbeides i budsjett for 2013.   

 

Kristin på Husabys ønske om midler til prosjektering og sikring av avtaler for 2012 

innarbeides i midler allerede overført i 2012, i henhold til avtale med Kristin på Husaby for 

2012.  

 

Skaun kommune vil være en aktiv støttespiller og samarbeidspart for organisasjonen rundt 

Skottet i Buvika i arbeidet fram mot premieren, og vil gjøre en innsats for at det blir en 

kvalitativt god oppsetning.   

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

1. Søknad om økonomiske midler for oppsetting av "Skottet" i Buvika 2013, fra Kristin 

på Husaby 28.02.2012.  

2. Avtale mellom Skaun kommune og Kristin på Husaby (K-sak 71/11, ikke utsendt) 

3. Avtale mellom Skaun kommune og Kristin på Husaby – underskrevet 12.03.12, ikke 

utsendt) 

4. Videreføring av arbeidet med musikkspill 2000. (K-sak 84/03, ikke utsendt).  

5. Festivalkommunar – samhandling mellom kommunar og festivalar (Fra 

Distriktssenteret/ Norsk institutt for by og regionforskning)  

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Stiftelsen Kristin på Husaby har søkt Skaun kommune om støtte til oppsetning av Skottet i 

Buvika i 2013. De søker om støtte til forarbeid inneværende år, og til framføringa som har 

premiere 20. september 2013. Stiftelsen søker om kommunal støtte på til sammen kr. 

500 000,-, hvorav kr. 100 000,- for 2012.  
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Som stiftelsen Kristin på Husaby viser i sin søknad er det Skaun kommune som har bestilt 

verket Skottet i Buvika. I og med dette har kommunen interesser av at musikkverket framføres. 

Av kommunens tre musikkverk er det utvilsomt Skottet i Buvika som har størst volum. Både 

hva gjelder aktører, publikumsoppslutning og økonomi er Skottet i Buvika et stort løft for 

kommune, frivillige og stiftelsen Kristin på Husaby.    

 

Kristin på Husaby presenterer i sin søknad et budsjett med ei utgiftsramme på kr. 2 245 000,-. 

Budsjettet er ambisiøst, og det er mulig å lese av det et sterkt ønske om kvalitet i alle ledd i 

prosessen fram mot og i produksjon av Skottet i Buvika. Skaun kommune ved Kultur, fritid og 

frivillighet har hatt møte med stiftelsen for å få utdypet planene for framføring, og for å 

presentere administrasjonens forståelse av søknaden og veien fram mot framføring.   

 

Kristin på Husaby har lagt premieren til 20. september 2013, på hundrårsdagen for de fatale 

skuddene som drepte Marius Folstad i konflikten mellom streikende og streikebryterne ved 

Piene mølle. Historien er en viktig del av norsk historie og norsk arbeiderhistorie. Det er 

således en sentral side ved forrige århundres norske historie Skaun kommune har tatt tak i og 

gitt en dramatisk uttrykksform. Kristin på Husaby har fått framføringsrettighetene til verket. 

De har kompetanse til å stå for en slik oppsetning, og oppsetningen vil styrke deres profil som 

en organisasjon hvor kulturhistorie og kulturformidling forenes.     

 

Parallelt med behandlingen av søknaden om støtte til Skottet i Buvika ble Skaun kommune 

orientert om at Kristin på Husaby så seg tvunget til å avlyse årets festival. HOKU har ønsket 

en evaluering av festivalen og avtalen mellom kommune og Kristin på Husaby høsten 2012. 

Denne evalueringa vil danne grunnlag for en eventuell ny avtale. På tross av at avtalen med 

Kristin på Husaby først skal evalueres til høsten, ønsker rådmann å se inneværende års 

festivalstøtte i sammenheng med ønsket om at deler av tilskuddet til Skottet i Buvika innvilges 

inneværende år.    

 

Det er et felles ønske at Skottet i Buvika blir en sterk og kvalitativ god forestilling. Samtidig er 

det også et ønske at flest mulig ser oppsetningen. For kommunens del vil det være naturlig at 

en i tillegg til bidrag til produksjonen også kjøper et visst antall billetter slik at elevgrupper 

ved Skaun ungdomsskole får sett forestilingen, som en del av det lokale DKS-tilbudet. 

Kommunen vil jobbe for at forestillingen kan inngå som del av kulturtilbudet til regionens 

videregående skoler.  

 

VURDERING: 

Kommunen har ønske om at Skottet i Buvika skal fremføres på mølleanlegget i Buvika i 

september 2013, og kommune ønsker å være en tydelig bidragsyter fram mot premieren. I lys 

av dette innstiller rådmann på at Kristin på Husaby innvilges en støtte på kr. 200 000,- for 

2013.  

 

Når rådmann innstiller på at oppstartsstøtten til arbeidet med Skottet i Buvika 2012 

innarbeides i allerede overførte tilskudd framskrives evalueringen av avtalen noe. En følge av 

et slikt vedtak er at det etter evaluering høsten 2012 ikke vil bli krevd tilbakebetalt noe av 

tilskudd overført inneværende år i henhold til samarbeidsavtale (dokument 3 i denne saken).   

 

Det er ønskelig fra Skaun kommunes side at Kristin på Husaby følger opp arbeidet med 

Skottet i Buvika med føringer presentert i saksframlegget rundt ny samarbeidsavtale, der lokal 

forankring var et gjennomgangstema.   
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ØKONOMISK VURDERING: 

En støtte til oppføring av Skottet i Buvika kan ikke dekkes innenfor Kultur, fritid og 

frivillighets ramme, og krever en egen bevilgning i budsjett for 2013.  

 

Andre enheter vil ikke få utgifter i forbindelse med oppføringen, men flere enheter kan måtte 

bruke personalressurser og stille lokaler/ utstyr til disposisjon for Skottet i Buvika. En tenker 

her på lokaler for øving, etc.  
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 44/12 

Arkivkode: M21  

Arkivsaksnr:  12/538 

Saksbehandler: John Ivar Reitan 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

23/12 Plan og miljøutvalget 05.06.2012 

44/12 Kommunestyret 20.06.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

INITIATIV OG DIALOG MED PRIVATE VANNVERK 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: 

Rådmannen gis mandat til å starte en dialog med de private godkjenningspliktige vannverkene 

i kommunen for å kartlegge ønsker og behov om eventuell kommunal drift eller overtakelse i 

framtiden. Ny sak om videre arbeid vil bli tatt opp når dagens status er kartlagt. 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

 

Bakgrunn: 

Kommunen har mottatt søknad fra Rossvatnet vassverk AL med ønske om kommunal 

tilkobling av vannverket. Samtidig har det vært en uformell henvendelse til Teknisk kontor om 

at Kvernsjøen vassverk vil fusjonere med By vassverk og deretter søke om kommunal 

overtakelse. 

 

Ut i fra dette ser kommunen at en tilkobling av Rossvatnet vassverk isolert sett ikke bør gjøres 

før en har et komplett bilde om det er flere av de private vannverkene som ønsker kommunal 

overtakelse. Det er derfor rasjonelt å rette en henvendelse til alle de godkjenningspliktige 

vannverkene på nåværende tidspunkt.  

 

I følge Vannbruksplanen skal henvendelser fra vannverkene om kommunal overtakelse 

behandles særskilt for hvert enkelt tilfelle. Man ser nå at dette er lite hensiktsmessig da dette 

ikke fremmer langsiktig planlegging. 

 

Derfor ønsker rådmannen et vedtak om å kunne ta initiativ til dialog med de 

godkjenningspliktige vannverkene i Skaun kommune. (Fase 1) 

 

De godkjenningspliktige vannverkene i Skaun er: 

1. Rossvatnet vassverk AL  (155 personer) 

2. Kvernsjøen vassverk  AL (157 personer) 

3. By vassverk  AL  (150 personer) 

4. Kjølvatnet vassverk AL (160 personer) 
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5. Aunan vassverk AL   (105 personer) 

6. Hove vannverk   (25 personer, 100 fritidsboliger)  

 

 

De neste fasene 

Når tilbakemelding fra alle vannverkene er mottatt vil det være vanskelig å se en felles 

behandling om tilkobling/drift av alle vannverkene i en sak.  

 

Man ser for seg 2 faser i videre arbeide: 

 

Fase 2: Kartlegging/planlegging/dialog 

For å kunne vurdere vannverkene må bl.a teknisk tilstand og situasjon om eierforhold, avtaler 

etc kartlegges.  

 

Kostnader og behov for slike utredninger vil variere for hvert enkelt vannverk slik at en kan se 

for seg politisk behandling for å gi rådmannen mandat for å gå i gang med utredninger. I dette 

bør et mandat for å starte dialog om en eventuell overtakelse også være med. 

 

Fase 3: Konsekvensvurdering/overtakelse 

Etter at hver enkelt utredning er fullført, kan en se konsekvensene for hver enkelt overtakelse.  

 

Dermed bør også hver enkelt forespørsel om overtakelse med bakgrunn i utredningene opp til 

politisk behandling før en vedtar endelig overtakelse. 

 

 

Rossvatnet 

Siden det har kommet en konkret henvendelse om overtakelse fra Rossvatnet vassverk bør 

dette vannverket prioriteres i neste fase, men en kartlegging av totalsituasjonen er nødvendig 

for å bestemme hvilket tiltak som vil være riktig for Rossvatnet. 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

- Fase 1:Tas innenfor ordinært budsjett 

- Fase 2: Forutsetter konsulentbistand til utredning. Eventuelle kommunale kostnader 

   kommer vi tilbake i egen sak. 

- Fase 3: Økonomiske kostnader innarbeides i Vannbruksplanen (Hovedplan vann og 

   avløp) 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 45/12 

Arkivkode: U63  

Arkivsaksnr:  12/776 

Saksbehandler: Geir Evjen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

45/12 Kommunestyret 20.06.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING 

PUB MARINO 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Pub Marino, ved daglig leder Mustafa Kucukcelik, innvilges serveringsbevilling for 

Rossvolltoppen, 7353 Børsa. 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Pub Marino: Søknad om Serveringsbevilling m/vedlegg (ikke utsendt) 

2. Skaun kommune: Forespørsel om tilleggsinformasjon vedrørende søknad om 

serveringsbevilling (ikke utsendt) 

3. Brønnøysundregistrene: Registerutskrift fra enhetsregisteret (ikke utsendt) 

4. Leieavtale Rossvolltoppen Gnr. 147, bnr. 35 (ikke utsendt) 

5. Skatteattest (ikke utsendt) 

6. Brev fra Skaun kommune til NAV Skaun og Skaun lensmannskontor med forespørsel om 

uttalelse vedrørende søknad om serveringsbevilling (ikke utsendt). 

7. Uttalelse fra NAV Skaun (ikke utsendt). 

8. Uttalelse fra politiet, Skaun lensmannsdistrikt. 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Mustafa Kucukcelik søker om serveringsbevilling for Pub Marino, i lokalene til tidligere Børsa 

restaurant og pizza, i Rossvolltoppen, Børsa,  gnr. 147, bnr. 35. Det søkes ikke om 

skjenkebevilling. 

 

Daglig leder er Mustafa Kucukcelik. Daglig leder har dokumentert at nødvendig 

kunnskapsprøve (Etablererprøven) er avlagt. 

 

I følge daglig leder er Pub Marino en overdragelse av tidligere drift. Pub Marino er derfor iht 

Serveringslovens § 22 innvilget midlertidig driftstillatelse i påvente av kommunestyrets 

behandling. 

 

NAV Skaun har ingen merknader til søknaden eller søkeren. 

Politiet har ingen merknader til søknaden eller søkeren. 

 

Det anbefales at Pub Marino, ved daglig leder Mustafa Kucukcelik, innvilges 

serveringsbevilling som omsøkt. 



  Sak  46/12 

 

SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 46/12 

Arkivkode: X65 &13 

Arkivsaksnr:  12/789 

Saksbehandler: Kristian Johansen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

22/12 Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.06.2012 

46/12 Kommunestyret 20.06.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

HØRING AV NOU 2012:6  ARBEIDSRETTEDE TILTAK 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

Fremlagt forslag til høringsuttalelse NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak, vedtas.   

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

1. Forslag til høringsuttalelse fra Skaun kommune 

2. Sammendrag Brofoss- rapporten 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Bakgrunnen for høringsuttalelsen fra Skaun kommune er rapport fra ”Utvalg for arbeidsrettede 

tiltak” som ble nedsatt av regjeringen med det formål å analysere forhåndsgodkjente 

tiltaksarrangører i skjermet sektor og dets rolle og plass i arbeidsmarkedspolitikken. Utvalget 

var bedt om å komme med forslag på hvordan de arbeidsrettede tiltakene for personer med 

nedsatt arbeidsevne bør innrettes i fremtiden (NOU 2012:6) 

 

Landets kommuner er invitert til å avgi høringsuttalelse basert på 3 modeller for ny 

organisering av arbeidsrettede tiltak i fremtiden. Forslag til høringsuttalelse fra Skaun 

kommune følger som vedlegg 1 til denne saken.   

 

Arbeid for alle er et satsningsområde for regjering og samfunnet, og i pressemelding Nr.: 05, 

2010 heter det at mennesker med nedsatt arbeidsevne skal ha en anledning til å stå i lønnet 

arbeid.  Tradisjonell attføringstilnærming har vært sentrert rundt arbeidstrening av denne 

målgruppen som en del av sysselsettingsstrategien og hvor målet er formidling til ordinært 

arbeid eller avklaring av arbeids- og funksjonsevne sett opp mot trygderettigheter.  

 

Arbeidsevnevurderingen er NAV sitt ansvar og oppgave, og skal være inngangsporten for 

ulike typer arbeidsrettede tiltak. I den grad vekst- og attføringsbedriftene skal bidra i dette 

arbeidet, er det for å gjøre NAV mer selvstendige og kompetente på dette området. Vekst- og 

attføringsbedriftene leverer sine tjenester til NAV iht. kravspesifikasjoner som omhandler 

ulike krav til tiltaksarrangør vedrørende rutiner, faglig innhold, metoder og rapportering. 

Hensikten med kravspesifikasjonen er å bidra til at tiltaksdeltakerne ytes en tjeneste på et 
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avtalt kvalitetsnivå og som er med på å sette fokus på den service som ytes overfor deltakerne 

som er på tiltak.  

 

I Norge og i andre nordiske land ytes attføring tradisjonelt sett med skjermede tiltak for å 

klargjøre mennesker med psykiske lidelser og ulike utfordringer til arbeidslivet. Opplæringen 

foregår da på skjermede arenaer før deltakere formidles videre til det ordinære arbeidsliv kjent 

som «Flow-through» eller «train then place».  Deltakerne innenfor denne tilnærmingen gis et 

tilbud om praktisk utprøving ved bedriftenes ulike arbeidsstasjoner, hvor det gis veiledning i 

forhold til arbeidsutførelsen og sosial praktisk arbeidsutprøving. 

 

Gjennom å teste ut evner, ferdigheter, interesser og motivasjon er hensikten å få et godt 

grunnlag for å vurdere å dokumentere deltakers muligheter i forhold til deltakelse i det 

ordinære arbeidsmarkedet. Dette krever at bedriften konkretiserer og spesifiserer faglig nivå på 

innhold og vektlegger en aktiv brukermedvirkning som en integrert del av en bedriftens 

virksomhet. Bruker-medvirkning betyr bl.a. at de som berøres av en beslutning, eller er 

brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. 

 

Brofoss-utvalget har gjennom sin offentlige utredning om arbeidsrettede tiltak hatt til hensikt å 

vurdere rollen til arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter i skjerma sektor, og hvordan 

behovene til målgruppen kan dekkes i framtiden, slik at en kan bidra til at flere mennesker 

med yrkeshemminger kommer inn i arbeidslivet (NOU nr 6 2012). Utvalget har som kjent 

kommet frem til en tredelt innstilling. (se vedlegg om hovedkonklusjoner- regjeringen.no). Se 

for øvrig vedlegg ”Sammendrag av Brofossrapporten”. 

 

Etter en gjennomgang og fellesmøter med Kapto og NAV Skaun, har en kommet frem til et 

forslag til høringsuttalelse fra Skaun kommune. Denne legges nå frem til behandling. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 47/12 

Arkivkode: 040  

Arkivsaksnr:  12/870 

Saksbehandler: Geir Evjen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

47/12 Kommunestyret 20.06.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

VEDTAKSKONTROLL 1. TERTIAL 2012 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Vedtakskontrollen tas til orientering. 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Følgende saker har vært til behandling i Kommunestyret i 2. tertial 2012 

 

1/12: 

OPPNEVNING AV POLITISK FORESLÅTTE OG ANDRE EIEROPPNEVNTE 

REPRESENTANTER TIL STYRENE I HELSEFORETAK EID AV HELSE 

MIDT-NORGE RHF   

Status Forslag på representanter vedtatt. Melding sendt Helse Midt-Norge. 

 

3/12: MELDINGER KOMMUNESTYREMØTET 01.03.2012  

Status Tatt til orientering. 

 

4/12: 

2 GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV FELT K1, BUVIK 

MARINA ENDRING FRA "KONTOR, FORRETNING OG INDUSTRI" TIL 

"BOLIG/FORRETNING OG KONTOR" 

Status Vedtatt og kunngjort 

 

5/12: 
2.GANGS BEHANDLING REGULERINGSPLAN HAMMER GÅRD 

EIENDOMMEN 145/3 OG 141/3 

Status Vedtatt og kunngjort 

 

6/12: 
SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN GNR. 

131, BNR. 3, VIGGJA (DEL 2 MALENAROMMET) 

Status Vedtatt og kunngjort 

 

7/12: GODKJENNING AV PAVILJONGER BØRSA BARNEHAGE  

Status Paviljongene er vedtatt godkjent. 
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8/12: FORSLAG TIL PLANSTRATEGI 2012 - 2015 - HØRING  

Status 
Forslaget til Planstrategi ble vedtatt sendt ut på høring. Høring er gjennomført. 

Saken legges fram for behandling i Kommunestyret. 

 

9/12: SAMARBEIDSAVTALER MELLOM KOMMUNEN OG RUSFORETAKET  

Status Avtalene er underskrevet av partene, og lagt i arkiv. 

 

10/12: 

SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2012 OG SAMARBEIDSAVTALE FOR 

PERIODEN 01.01.2012 - 31.12.2016 MELLOM KRISESENTERET FOR 

ORKDAL OG OMEGN OG SKAUN KOMMUNE 

Status Samarbeidsavtale og tilskudd vedtatt. Krisesenteret har fått melding. 

 

11/12: 
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL HF OG SKAUN 

KOMMUNE  

Status Avtalene er underskrevet av partene, og lagt i arkiv. 

 

12/12: GODKJENNING AV SELSKAPSAVTALEN - IKA TRØNDELAG  

Status Avtalen er underskrevet av partene, og lagt i arkiv. 

 

13/12: VEDTAKSKONTROLL 3. TERTIAL 2011  

Status Tatt til orientering. 

 

14/12: VALG AV STYRER, RÅD OG NEMNDER 2011-2015  

Status Gjennomført. Berørte parter er informert. 

 

15/12: 
FORSKRIFT OM SALGS- OG SKJENKETIDER FOR ALKOHOLHOLDIGE 

DRIKKER SKAUN KOMMUNE 

Status 
Vedtatt sendt ut på høring. Høringen er gjennomført. Saken legges fram for 

Kommunestyret. 

 

16/12: RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2010-2012  

Status Planen vedtatt. HOKU ønsker å revidere planen i løpet av kommende år. 

 

17/12: FORLENGELSE AV BEVILLINGSPERIODE  

Status Vedtatt innvilget. 

 

18/12: 
SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - TIDL. 

RESTAURANT FIORENTINA. SØKER: BUVIK KAFE & SELSKAPSMAT AS 

Status Vedtatt innvilget. 

 

19/12: FORVALTNINGSREVISJON - KOSTRA   

Status 
Rapporten tatt til orientering. Rådmannen følger opp og rapporterer til 

Kontrollutvalget innen utgangen av juni. 

 

20/12: MELDINGER KOMMUNESTYREMØTET 29.03.2012  

Status Tatt til orientering. 
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21/12: STRATEGIPLAN MOT ENPROSENTKLUBBER  

Status 
Støtte til Trondheim kommunes strategiplan vedtatt. Vedtak oversendt 

Trondheimsregionen og Trondheim kommune. 

 

22/12: HØRING - TILLEGGSUTREDNING MILJØPAKKE TRONDHEIM, TRINN 2  

Status 
Melding om vedtak sendt Statens vegvesen, samt kommunene Midtre Gauldal, 

Melhus, Malvik, Orkdal og Trondheim. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 48/12 

Arkivkode:  

Arkivsaksnr:  12/939 

Saksbehandler: Eli Haugen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

19/12 Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.06.2012 

20/12 Formannskapet 07.06.2012 

48/12 Kommunestyret 20.06.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

OPPRETTE FYSAK-KOORDINATORSTILLING 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: 

Skaun kommune ønsker å bli en FYSAK-kommune og vil opprette en 20 % FYSAK-

koordinatorstilling i tilknytting til Barn, familie og helse fra 1. september-12, innenfor rammen 

av tildelt bevilgning. Fra 01.01.13 økes stillingen til 40 % stilling og dekkes innenfor ramma 

av midler vedr. samhandlingsreformen, med en årlig kostnad på 200.000,-. 

Fra 2013 har kommunen en egenandel på 25 000 til drift som dekkes innenfor ramma av 

midler vedr. samhandlingsreformen. Det opprettes en tverretatlig arbeidsgruppe som skal 

planlegge og koordinere aktiviteten.  

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Lov om Folkehelsearbeid ( Folkehelseloven, se Lovdata) 

2. Stortingsmelding 47 

3. Frisklivssentral Sør-Trøndelag 2011-2015 (kan ettersendes) 

4. Veileder Frisklivsentral (kan ettersendes) 

5. Helsedirektoratetsrundskriv IS-1/2012 Nasjonale mål og prioriterte områder for 2012: 

Satsningsområder i 2012: Kommunene bes om å vurdere å etablere/ utvikle 

frisklivstilbud/ senter (se Helsedirektoratets sider) 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Skaun kommune ønsker å bli en FYSAK- kommune for å få en aktiv, selvstendig og frisk 

befolkning. FYSAK står for fysisk aktivitet og har som hovedformål å få flest mulig til å bli 

fysisk aktive og velge en fysisk aktiv livsstil. FYSAK skal bidra til systematisk bruk av 

tilpasset fysisk aktivitet. Dette innebærer en forpliktelse om å sette forebyggende og 

helsefremmende arbeid på dagsorden i kommunen. Å få flere i regelmessig fysisk aktivitet er 

et overordnet mål som kan gi store helsegevinster for enkeltpersoner og samfunnet. Særlig 

viktig målgruppe er de som i dag ikke er aktive i det hele tatt. FYSAK skal stimulere 

kommunen til utvikling av gode aktivitetstilbud for befolkningen og bidra til et lokalsamfunn 

som inspirerer til en aktiv livsstil. I strategien for det helsefremmende arbeidet skal 

innbyggernes eget ansvar for egen helse stå i fokus. FYSAK- koordinator i kommunen har en 
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funksjon i forhold til tilrettelegging av lavterskeltilbud, koordinering av fysisk aktivitet og 

folkehelsearbeid. 

 

Skaun er Sør- Trøndelags 5. største kommune og en av svært få sørtrønderske kommuner som 

ikke er FYSAK- kommune. Opprettelse av FYSAK- koordinator er helt i tråd med St meld nr 

47 ”Samhandlingsreformen”, som påpeker at Helsetjenestens rolle skal styrkes i 

helsefremming og forebygging rettet mot enkeltpersoner og grupper i befolkningen. Fokus på 

forebygging og tidlig intervensjon. Skaun kommune har deltatt på Sør- Trøndelag 

fylkeskommunes FYSAK- samlinger høst- 11 og vår-12. 

 

Fylkeskommunen v/ Jon Tore Vik har ved flere anledninger anmodet Skaun kommune om å 

bli en FYSAK-kommune.  

 

For å bli en FYSAK-kommune kreves: 

1. Positiv vedtak om deltakelse i kommunestyret 

2. Oppretting av tverretatlig arbeidsgruppe med deltakelse fra frivillig sektor 

3. Utnevning av lokal koordinator, fortrinnvis tilknyttet helsetjenesten (minimum 20 % 

stilling) 

4. Oppstart av minimum et aktivitetstilbud innen 6 mnd. fra oppstart 

5. Egenandel på ca 25 000,- fra andre driftsår 

6. Full overtakelse (fullt integrert i kommunens helsetilbud) f.o.m. tredje driftsår 

I HOKU 15. november-11 ble det orientert om søknad vedr. skjønnstilskudd sendt 

Fylkesmannen. Søknaden ble ikke innvilget.   

 

Tverretatlig arbeidsgruppe: Rådgiver helse og omsorg, rådgiver oppvekst, 

Folkehelsekoordinator, Repr. fra kultur, fritid og frivillighet, Repr. fra råd for 

funksjonshemmede, repr. fra idrettsrådet og repr. fra teknisk kontor, Repr. fra Barn, familie og 

helse og FYSAK-koordinator. 

 

Gevinsten av et helsetiltak er større enn investeringen i et langsiktig perspektiv. God helse for 

innbyggerne gir økt livskvalitet for den enkelte og er økonomisk gunstig for kommunen.  

 

Dette sees i sammenheng med en fremtidig opprettelse av en frisklivssentral. 

  

Ift Frisklivssentraler i Sør-Trøndelag: 

Målet i planen er at alle kommuner i Sør- Trøndelag skal ha tilbud om Frisklivssentral i løpet 

av 5 år, i egen kommune eller i samarbeid med andre.  

Frisklivssentral er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging innenfor 

helseadferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen har strukturert 

henvisnings- og oppfølgingssystem for personer som har behov for endring av adferd. 

Individuell journal, epikrise til henviser. En Frisklivssentral må minimum inneholde: 

  Helsesamtale ved oppstart og ved hver 3mnd frisklivsperiode 

  Fysisk aktivitet som egenadministrerte tiltak, organiserte tilbud, gruppetiltak 

  Kostholdskurs - ”bra mat”- kurs 

  Røykesluttkurs 

  Oversikt over lokale tilbud 

Bygger på grønnresept-ordningen hvor legene kan foreskrive fysisk aktivitet, kosthold og 

røykeslutt i stedet for medisiner til pasienter med høyt blodtrykk eller diabetes- 2.  
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En av oppgavene for en FYSAK- koord. vil i tillegg være å delta i etablering av en framtidig 

Frisklivssentral, følge med på prosjekter i SiO, kontakt med Folkehelsekoord., samarbeid med 

FYSAK- kontaktene på skolene og /eller gymlærere, samarbeide med kultur-etaten ift 

fritidstilbud, samarbeid med idrettslag, kontakt med Råd for funksjonshemmede.  

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

- Fylkeskommunen tildeler midler første året, som ikke skal gå til lønn (50 000). Kravet 

er at kommunen oppretter minimum en 20% stilling til FYSAK-koordinator,  samt et 

positivt kommunestyrevedtak.  

 

- Barn, familie og helse kan drifte en 20 % stilling fra 1. september-12 og ut året. Det er 

avgjørende at tiltaket videreføres. Fra 01.01.13 forutsettes  midlene lagt inn i budsjettet til 

å drifte en 40 % stilling. 

 

- 01.09.12 – 31.12.12 10 % stilling omdisponering internt 

 

- 01.09.12 – 31.12.12 10 % stilling dekkes av budsjett til ferieavløsing 26 000 

 

- 01.01.13 -  40 % dekkes av midler fra samhandlingsreformen – 200.000 pr. år 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 49/12 

Arkivkode: 033 &16 

Arkivsaksnr:  12/963 

Saksbehandler: Geir Evjen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

49/12 Kommunestyret 20.06.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV FRA 01.SEPTEMBER 2012 TIL 

31. DESEMBER 2012 

SIRI GRØTTJORD 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Siri Grøttjord innvilges fritak for sine verv i Kommunestyret og Formannskapet i perioden 1. 

september 2012 – 31. desember 2013. 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Siri Grøttjord: Søknad om permisjon fra politiske verv. 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Siri Grøttjord søker om fritak fra politiske verv i Kommunestyret og Formannskapet for 

perioden 1. september 2012 til 31. desember 2013. 

 

Begrunnelsen for søknaden er stor belastning som følge av kombinasjonen full jobb som leder 

av Skaun frivilligsentral, samt styreleder i Kristin på Husaby, og videreutdanning ved 

Høyskolen i Bergen.  

 

I kommunelovens § 15 heter det: 

2.  Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 

sine plikter i vervet. 

 

Saken legges frem uten forslag til innstilling.  
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 50/12 

Arkivkode:  

Arkivsaksnr:  12/982 

Saksbehandler: Steinar Haugen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

16/12 Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.06.2012 

50/12 Kommunestyret 20.06.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

KOMMUNEDELPLAN KULTUR - RAMMER FOR PLANARBEIDET 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et forslag til Kommunedelplan for kultur for Skaun 

kommune.  

 

Planarbeidet skal favne både de oppgaver som administrativt ligger til Kultur, fritid og 

frivillighet, men samtidig være en kulturplan som legger visjoner for det frivillige kulturlivet i 

kommunen. 

 

Kommunestyret forventer at frivilligheten og kommunens lag og organisasjoner involveres i 

planprosessen. HOKU blir referansegruppe for rådmannens administrativt oppnevnte 

plangruppe.  

 

Planarbeidet ferdigstilles innen juni 2013.  

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Kulturutvikling – Veileder for forankring av kulturloven i den enkelte kommune 

2. Kulturloven (Utgitt i samarbeid av Norsk kulturforum og Kommunens sentralforbund). 

3. Planstrategi for Skaun kommune (K-sak 34/12) (Ikke utsendt) 

 

 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Norge fikk i 2007 en egen kulturlov, Lov om offentlege styresmakters ansvar for 

kulturverksemd. Loven er en rammelov. Det er ønskelig å få integrert denne loven i 

kommunens planverk. Sammen med loven er det behov for en felles planstrategi for Kultur, 

fritid og frivillighet. Enheten er relativt ny, og det vil styrke helhetstenkningen med en felles 

plan. Samtidig er det behov for en plan som favner kulturlivet i kommunen for øvrig. Dette er 

bakgrunn for at Kultur, fritid og frivillighet har tatt initiativ til at det lages en egen 

kommunedelplan for kulturområdet.   

 

Kommunedelplan for kultur vil følge vanlig planoppbygging i kommunen, og tilpasses 

kommunens planstruktur. Samtidig vil planen måtte behandle de utfordringer det er å lage en 
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plan som ikke alene skal følges opp av administrativt nivå eller andre kommunale enheter, 

men også omfatte frivilligheten og det frivillige kulturlivet.  

 

I tillegg til over omtalte kulturlov, vil planen bygge på føringer i de lovene som følger 

kulturområdet, herunder bibliotekloven, lovgjeving om kulturskulane og de andre lovene som 

omfatter kulturområdet (se side 9 i vedlegg 2 for en felles oversikt over lovene som angår 

kulturfeltet).  

 

Skaun kommune har ikke tidligere hatt overordna planer som favner alle områdene av 

kulturfeltet. Det er i dag et stort behov for en slik plan som kan presentere status, sammenfatte 

målsetninger og visjoner, og presentere veier og tiltak fram mot disse målene. En slik plan vil 

også måtte ta utgangspunkt de muligheter og utfordringer det er og være en vekstkommune. 

Planen må også sette samhandlingsreformen inn i et kulturperspektiv.  

 

En felles kulturplan vil redusere antallet kommunale planer. For 2013 er det eksempelvis 

behov for rullering av både Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og Plan 

for Den kulturelle skolesekken. Disse planene vil inngå som deler av Kommunedelplan for 

kultur. Planen vil også omhandle det etterspurte området Den kulturelle spaserstokken.  

 

For at planen skal få en berettigelse og fungere etter intensjonen om også å favne det frivillige 

og profesjonelle kulturlivet i kommunen, er det en forutsetning for planarbeidet at det legges 

opp til en kommunikativ prosess med stor grad av involvering. Dette vil styrke planens lokale 

forankring, og øke tilliten til de mål som settes.  

 

Kulturplanen vil være en intensjonsplan. Den vil ha et uttrykt fokus på både opplevelse og 

aktivitet.  

 

 

PLANGRUPPE:  

Plangruppa vil bli sammensatt av rådmann.  

 

Plangruppa vil ha jevnlig dialog med HOKU gjennom prosessen. HOKU vil være 

referansegruppe for planarbeidet.  

 

FRAMDRIFTSPLAN: 

Planarbeidet vil starte umiddelbart. Plangruppe vil både høsten 2012 og vinteren 2013 ha 

presentasjoner av planarbeidet overfor referansegruppa.  

 

Planen vil bli sendt på høring i mars/ april 2013.  

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

Utarbeidelse av en kulturplan vil utføres innenfor eksisterende rammer.  

 

Planen vil kunne medføre tiltak som i framtida vil påføre kommunen utgifter, men dette er da 

tiltak som vil måtte behandles i forbindelse med framtidige budsjettprosesser. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 51/12 

Arkivkode:  

Arkivsaksnr:  12/996 

Saksbehandler: Grete Kvam 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

20/12 Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.06.2012 

14/12 Formannskapet 07.06.2012 

51/12 Kommunestyret 20.06.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

Punkt 2, tredje avsnitt i retningslinjer for startlån endres til:  

 

Kommunen har ingen øvre inntektsgrense for tildeling av startlån. Hver søknad skal behandles 

individuelt med vekt på søkers helhetlige situasjon 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

1. Vedtatte retningslinjer (sak 3/10) 

2. Forslag til nye retningslinjer 

3. Rundskriv ”Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål” 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Gjeldende retningslinjer ble sist vedtatt i kommunestyret 17.02.2010 (sak 3/10). Sentrale 

myndigheter har fokusert på viktigheten av at kommunene bruker mulighetene som denne 

ordningen gir. Finanstilsynet publiserte et rundskriv 1.12.2011 hvor det framkommer at lån 

normalt ikke må overstige 85 % av boligens markedsverdi. Startlån faller ikke innunder 

Finanstilsynets retningslinjer, men dersom man låner mer enn 85 % utløser det krav om en 

særskilt forsvarlighetsvurdering. Disse endringene har økt behovet for startlån, og gjør at flere 

av søkerne overstiger kommunens øvre inntektsgrense. Dagens retningslinjer bør revideres og 

endres.  

 

Punkt 2, tredje avsnitt foreslås endret fra: 

 Kommunen legger til grunn en øvre inntektsgrense for tildeling av startlån. Øvre 

inntektsgrense for enslig er satt til 6xG (grunnbeløpet), for par 10,5xG (grunnbeløpet). 

Beløpene er veiledende, hver søknad skal behandles individuelt med vekt på søkers 

helhetlige situasjon.  

Til: 

 Kommunen har ingen øvre inntektsgrense for tildeling av startlån. Hver søknad skal 

behandles individuelt med vekt på søkers helhetlige situasjon.  
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Kommunene Melhus og Malvik har per i dag ikke inntektsgrense for tildeling av startlån. 

  

 

ØKONOMISK VURDERING: 

Forslaget har ingen konsekvenser for kommunens budsjett.  
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 52/12 

Arkivkode: 026 F47  

Arkivsaksnr:  12/1006 

Saksbehandler: Geir Evjen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

21/12 Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.06.2012 

15/12 Formannskapet 07.06.2012 

52/12 Kommunestyret 20.06.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN - BARNEVERNSVAKT 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

1. Barnevernsvakt 

Skaun kommune slutter seg til styringsgruppas anbefaling om ikke å etablere felles 

barnevernsvakt for Orkdalsregionen nå.  

 

Skaun kommune merker seg at styringsgruppa heller ikke går inn for å etablere noe bestillings-

/innkjøpsfellesskap for kjøp av eksterne tjenester, men overlater til hver enkelt av de 

nåværende samarbeidstjenestene å avklare behov og budsjett og så kjøpe inn hver for seg. 

 

Skaun kommune er enig i at det er aktuelt å ta spørsmålet opp på nytt om noen år, etter at flere 

har vunnet erfaring med å kjøpe slike tjenester eksternt. 

 

2. Generelt 

Skaun kommune slutter seg til at helheten for oppgavefordeling i regionen blir vurdert på 

overordna nivå i tjenestesamarbeidet, seinest på styringsgruppemøtet i juli 2012. 

 

Prinsipper for fordeling av framtidige kostnader i fellestjenestene behandles som en egen sak i 

kommunestyret, etter innstilling fra styringsgruppa. 

 

SAKSDOKUMENTER: 

Dokumentene finnes på: www.orkdalsregionen.no. Velg Prosjekter for tjenestesamarbeid, og deretter 

Rapporter og utredninger  
 

1. Rapport fra prosjektgruppa for Interkommunal barnevernvakt, datert 31. januar 2012 

(ikke utsendt) 

2. ”Tjenestesamarbeid – iverksetting for barnevernsvakt og skatteinnkreving”, notat, 

oppdatert 16.03.2012 (ikke utsendt) 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Bakgrunn 
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Ni av kommunene i Orkdalsregionen – Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, 

Rindal, Skaun og Snillfjord – deltar i et prosjekt for utvikling av framtidig tjenestesamarbeid 

og tilhørende folkevalgt styring av interkommunalt samarbeid. 

 

Grunnlaget for prosjektarbeidet er ei felles intensjonserklæring som ble vedtatt i alle ni 

kommunestyrer i 2010, og som bl.a. sier at: 

 

Etter kommunevalget i 2011 skal det – med utgangspunkt i at medlemskommunene skal bestå 

som egne kommuner - være etablert et helhetlig og forpliktende samarbeid om administrative 

støttefunksjoner, kompetansekrevende tjenester og plan- og utviklingsoppgaver som best kan 

løses gjennom samarbeid i Orkdalsregionen.  

 

Styringsgruppa består av ordførere og rådmenn i de ni prosjektkommunene. Under sitt møte på 

Frøya 13.04.2012 vedtok styringsgruppa enstemmig ei felles innstilling om barnevernsvakt og 

skatteinnkreving, som sendes til kommunene, med tilråding om at kommunestyrene før 

sommeren 2012 fatter likelydende vedtak. 

 

De to delprosjektgruppene for barnevernsvakt og skatteinnkreving har lagt fram sine 

innstillinger innen fristen 01.02.2012, som rådmannskollegiet satte høsten 2011. 

 

Notatet ” Tjenestesamarbeid – iverksetting for barnevernsvakt og skatteinnkreving” 

oppsummerer de viktigste elementene i de to innstillingene og skisserer hvordan framtidig 

samarbeid på de to fagområdene kan innpasses i et helhetlig opplegg for tjenestesamarbeid i 

Orkdalsregionen. 

 

Sammendrag fra delprosjektgruppas rapport - barnevernsvakt 

Her følger delprosjektgruppas sammendrag: 

 

Dagens ordninger er på ingen måte tilfredsstillende i forhold til kravene formulert i 

innledningen/bakgrunn. Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap utenfor 

normal kontortid. Det betyr at vakten må bemannes hverdager etter k1.16.00 til k1.08.00 neste 

dag, samt alle helger og høytider. Alene vil ikke noen av barneverntjenestene kunne etablere 

tilfredsstillende profesjonelle barnevernsvaktordninger, men at behovet for å få på plass en 

barnevernsvaktordning er tilstede for alle våre kommuner. 

 

Barnevernpanelet er helt tydelig i sin rapport om at det bør etableres fullverdige 

akuttberedskap i alle landets kommuner, og skisserer en mulig løsning ved å knytte dette nært 

opp mot politidistriktene. 

 

Nova rapporten belyser at det er store forskjeller i landets kommuner på muligheten for å få 

barnevernfaglig hjelp når kriser oppstår etter kontortid. Samtidig er det pr. i dag ingen klare 

retningslinjer i forhold til denne type organisert beredskap i kommunene. Barnets beste og 

barns rett til hjelp til rett tid er mål som det er mulig å nærme seg om den politiske viljen er 

tilstede, men som pr. i dag ikke er hjemlet i noen lov. Lov om barneverntjenester krever ikke 

at kommunene har beredskap i form av barnevernvakt, men loven stiller krav om at 

kommunene skal sikre en akuttberedskap i barnevernet. 

 

Vi har nå i henhold til mandatet belyst de to alternativene forprosjektet konkluderte med at vi 

skulle se på. 
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I forhold til å etablere en egen regional barnevernvakt har vi belyst dette med behov for 

kontorplass, bemanning, organisering, lokaliserting, arbeidstid/oppmøtested og 

arbeidsgiveransvar. Bruk av programvare og IKT løsninger har vi ikke funnet naturlig å 

belyse i forhold til vårt delprosjekt. 

 

Gruppa har konkludert med at den beste og rimeligste løsningen vil være å kjøpe tjenesten fra 

Trondheim. 

 

Dette vil for den enkelte barnevernsleder bety at de har "fri" når de går hjem fra jobb k1.16.00 

og til neste dag, de har "fri" i alle helger og høytider. 

 

Ved å opprette en felles barnevernsvakt for de 11 kommunene, som en del av 

barneverntjenesten, vil dette medføre at tjenestene har vakter hver dag fra k1.16.00 til 

k1.08.00 neste dag, i alle høytider og helger. I tillegg vil en av de 4 barnevernslederne har 

ansvaret "hele tiden". Vi vet også at det finnes ansatte/saksbehandlere i dag, som ønsker å 

jobbe i en vaktording. Disse vil ha mulighet for å søke/hospitere hos barnevernsvakta i 

Trondheim. 

 

Prosjektgruppa konkluderer med at kjøp av tjenester fra Trondheim kommunale 

barnevernsvakt vil være det beste alternativet både i forhold til kvalitet, faglighet og pris. 

 

Rådmannskollegiets vurderinger - barnevernsvakt 

Rådmannskollegiet i Orkdalsregionen har gjort følgende vurderinger om barnevernsvakt: 

 

Rådmannskollegiet mener at rapporten fra gruppa kunne være et godt utgangspunkt for å 

etablere felles barnevernsvakt fra 01.01.2013. 

 

Delprosjektgruppa legger stor vekt på ønske fra mange ansatte om å ha "fri" når de går hjem 

fra jobb kl 16.00 og til neste dag, og å ha "fri" i alle helger og høytider. 

 

Gruppa går klart og tydelig inn for å kjøpe tjenester fra Trondheim kommune. 

Rådmannskollegiet så i utgangspunktet for seg oppbygging av ei felles tjeneste i regionen, og 

mener at det kunne være ei mer robust løsning, men går likevel ikke inn for å etablere felles 

barnevernsvakt nå. Det kan være aktuelt å ta spørsmålet opp på nytt om noen år, etter at flere 

av de nåværende samarbeidstjenestene har vunnet erfaring med å kjøpe tjenester eksternt. 

 

Det er store kostnader knytta til å etablere vaktordninger. Det gjelder både ved å kjøpe 

tjenester eksternt og dersom en vil etablere sin egen tjeneste i regionen. Dermed er det ikke 

opplagt at alle nåværende interkommunale barnevernstjenester vil finne økonomisk grunnlag 

for å etablere omfattende vaktordninger. 

 

Dersom en forlater alternativet med å etablere egen vakttjeneste i regionen, er det ikke noe 

obligatorisk krav at alle må kjøpe tjenester fra Trondheim. Ved eksternt kjøp gjelder 

regelverket for offentlige anskaffelser. 

 

Det kunne være mulig å etablere et bestillings-/innkjøpsfellesskap på samme måte som for 

felles innkjøp av fagsystemer for lønn/personal/økonomi.Men rådmannskollegiet går ikke inn 
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for å bygge opp noe apparat for felles innkjøp i dette tilfellet. Hver enkelt av de nåværende 

samarbeidstjenestene kan heller avklare behov og budsjett og så kjøpe inn hver for seg. 

 

Om en likevel vil etablere ei egen interkommunal tjeneste, tilsier det organisering av et 

iverksettingsprosjekt. En måtte velge en tydelig leder for iverksettinga og sørge for god 

involvering av tillitsvalgte. En måtte også avklare behovet for folkevalgt styring og ta stilling 

til om tjenesten bør integreres i en eventuell samkommune. I motsatt fall måtte en velge en 

vertskommune, og tilpasse valget til helheten for oppgavefordeling i regionen.  

 

Rådmannskollegiets vurdering her følger saken ved behandling i ordfører-AU og 

styringsgruppa og kan seinere være grunnlag for utarbeidelse av et felles saksframlegg som 

sendes til kommunestyrene. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 53/12 

Arkivkode:  

Arkivsaksnr:  12/1020 

Saksbehandler: Sigve A. Laugsand 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

53/12 Kommunestyret 20.06.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVISJON 2012 - 2013 AV SAMFUNNSPLAN OG 

AREALPLAN, HØRING 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Vedlagte ”Forslag til planprogram, revisjon av samfunnsplan og arealplan” vedtas sendt på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med programmets tidsplan for 

planprosessen.  Høring / offentlig ettersyn bekjentgjøres som beskrevet i saksframlegget. 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

 
1   Forslag til planprogram, revisjon 2012 - 2013 av samfunnsplan og arealplan Vedlegg 1 
2   Vedlegg til planprogram – statistikk, prognoser og oversikter   Vedlegg 2 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 
 
Kommunens planstrategi 2012 – 2015 ble vedtatt i kommunestyrets møte 10.05.12. I samsvar med 
planstrategien skal samfunnsplanen revideres innen utgangen av 2012 og arealplanen innen oktober 
2013. 
 
Plan- og bygningsloven krever planprogram for utarbeidelse / revisjon av samfunnsplan og arealplen, 
- pbl. § 11-13: ”For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til 
planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om 
oppstart og kunngjøring av planarbeid og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å 
gi uttalelse skal være minst seks uker.”  
 
Bekjentgjøring av vedtak av planstrategi og start av planrevisjon av samfunnsplan og arealplan er 
annonsert i uke 21 i avisene Trønderbladet, Sør-Trøndelag og Adresseavisen og lagt ut som nyhet på 
kommunens hjemmeside. Samtidig er det i samme media invitert til tre folkemøter. For å oppnå god 
involvering i utarbeidelsen av planprogrammet, tidlig involvering i selve planrevisjonen og rasjonell 
planprosess har vi valgt å annonsere planoppstart før planprogrammet legges ut til høring. Høringen 
av planprogrammet vil bli annonsert spesielt. Vi mener denne framgangsmåten støttes av pbl. § 4-1 
første avsnitt: ”For alle planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlig 



  Sak PS  53/12 

 

  Side 33 av 52   

virkning for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram 
som grunnlag for planarbeidet.” 
 
Planprogrammet gjelder for både revisjon av samfunnsplan og arealplan og er utarbeidet i samsvar 
med pbl. § 4-1, se vedlegg 1. 
 
I tilknytning til planprogrammet er det utarbeidet et vedlegg med diverse statistikk, prognoser og 
oversikter, se vedlegg 2. Planstrategiens samfunnsvurderinger supplert med vedlegg 2 gir grunnlag 
for revisjonen av samfunnsplanen og arealplanen. 
 
Med svarfrist på minimum seks uker anbefales planprogrammet sendt følgende; 
 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
 Sør-Trøndelag fylkeskommune 
 Statens vegvesen 
 NVE, Region Midt-Norge) 
 Bergvesenet 
 Trondheimsregionens friluftsråd 
 Trondheimsregionen 
 Trondheim kommune 
 Melhus kommune 
 Orkdal kommune 
 Enhetsledere og tillitsvalgte i Skaun kommune 
 Politiske partier i Skaun kommune 
 
Planprogrammets utsendelse på høring og utleggelse til offentlig ettersyn skal annonseres i tre aviser 
og bekjentgjøres på kommunens hjemmeside. 
 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

 
Aktivitet Kostnad kr 

ekskl. mva. 

Finansiering, kr 

kommunalt driftsbudsjett ekskl. mva. 

2012 2013 

7 Annonser, 6 folkemøter, foredragsholdere 160 000   80 000 

 

80 000 

Utredning av optimal kapasitetsinvesteringer for skoler 

og barnehager 

300 000 100 000 

tilsk. fylk.m.   200 000  

 

Kartlegging av biologisk mangfold 250 000   50 000 

tilsk.  fylk.m.   200 000  

 

Ekstern tegnebistand til arealplan 250 000  250 000 

Kommunalt ansatte, - fag og administrasjon 700 000 350 000 350 000 

Diverse uforutsett 260 000 130 000 130 000 

Sum 1 9200 000 1 110 000 810 000 

 

Ressursbehovet beskrevet ovenfor inkluderer ikke uforutsette utredninger og / eller ekstra 

saksbehandling som følge av innsigelser eller andre uforutsette årsaker.  

 

Manglende bevilgningsvedtak er markert med understreking av vedkommende tall. Bevilgning 

tas med i økonomirapport nr. 2 for 2012 i budsjettbehandlingen for 2013. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 54/12 

Arkivkode:  

Arkivsaksnr:  12/1064 

Saksbehandler: Knut Nygård 
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SAKEN GJELDER: 

TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN-FELLES SKATTEINNKREVING. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

Skaun kommune støtter intensjonen om å etablere et interkommunalt samarbeide om 

skatteinnkreving i Orkdalsregionen, men ønsker ikke på nåværende tidspunkt å tilslutte seg 

denne. Skaun kommune ønsker å videreføre samarbeidet om skatteinnkreving med Melhus og 

Midtre Gauldal kommuner. 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen, delprosjektrapport skatteinnkreving datert. 01.02.12 

 

RÅDMANNENS OPPSUMMERING: 

I felles saksframlegg under framgår styringsgruppas innstilling, saksopplysninger med 

sammendrag av delprosjektrapporten, som også er lagt fram i sin helhet som saksdokument 1, 

og rådmannskollegiets vurderinger av prosjektrapporten. I rådmannskollegiets vurderinger er 

Skaun kommune bedt om å avklare sine holdninger til den skisserte løsning om samarbeid på 

skatteinnkrevinga. 

 

Som kjent er Skaun kommune i et interkommunalt samarbeid om skatteinnkreving med 

Melhus og Midtre Gauldal  kommuner, og med Melhus kommune som vertskommune. I 

samarbeidsavtalen mellom kommunene innebærer oppsigelsesbestemmelsene at en oppsigelse 

først trer i kraft etter 2 år, regnet fra første årsskifte etter oppsigelsen. En oppsigelse før 

01.01.13 får altså først virkning fra 2015. Skaun kommune var aktivt medvirkende i 

etableringa av det interkommunale samarbeidet på skatt, og grunnlaget for samarbeid var bl.a å 

få et større fagmiljø, bedre utnytting av tilgjengelige ressurser, og høyere faglig standard i 

innkrevingsarbeidet, som samtidig også er veldig viktige faktorer for å rekruttere nye 

medarbeidere. Rådmannen har derfor et klart positivt syn på interkommunalt samarbeid på 

skatteinnkrevingsområdet. Rådmannen har derimot betenkeligheter på nåværende tidspunkt å 

gå ut av et etablert og velfungerende interkommunalt samarbeide, for så å tre inn i en annen 

samarbeidskonstellasjon. Dette tjener liten hensikt, og ulempen synes større enn fordelen 

Skaun isolert vil oppnå. På denne bakgrunn foreslås en avventende holdning til å gå inn i det 

foreslåtte samarbeidet i Orkdalsregionen på skatteområdet. 

 

FELLES SAKSFRAMLEGG FOR ORKDALSREGIONEN 
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Styringsgruppas innstilling til likelydende vedtak i kommunestyrene: 
 

1. Skatteinnkreving 

 

Xx kommune slutter seg til styringsgruppas vurdering om at rapporten fra delprosjektgruppa er 

et godt utgangspunkt for å etablere felles skatteinnkrevertjeneste for Orkdalsregionen. 

 

Xx kommune forplikter seg til  å gå med i ei slik tjeneste med sikte på full oppstart fra 

01.01.2013. 

 

Xx kommune er enig i at arbeidsgiverkontroll og innkreving av legalpantekrav hører inn som 

en naturlig del av ei framtidig felles innkrevingstjeneste, men slutter seg til anbefalingene om å 

innlemme disse oppgavene som seinere trinn. 

 

Xx kommune slutter seg til styringsgruppas vurdering om at det ikke er hensiktsmessig at 

tjenesten også skal ha kompetanse og kapasitet til å bistå kommunene i prosesser knytta til 

eiendomsskatt. 

 

Xx kommune slutter seg til forslaget om å be Orkdal ta på seg oppgavene  som vertskommune, 

med ei avdeling på Hitra. Alle medarbeidere i tjenesten skal være ansatt i den samme 

vertskommunen.  

 

Xx kommune er enig i at det ikke er grunnlag for å opprette noe eget folkevalgt styringsorgan 

for samarbeidet på dette fagområdet. Overordna plan- og budsjettstyring ivaretas av 

regionrådet, mens administrative rutiner beskrives i vertskommuneavtalen. Det kan være 

aktuelt på et seinere tidspunkt å legge folkevalgt styring av ei felles skatteinnkrevertjeneste inn 

som en deloppgave for et folkevalgt styringsorgan som også har andre oppgaver. 

 

Xx kommune forutsetter at styringsgruppa (med bistand fra rådmannskollegiet)  

 utarbeider forslag til en administrativ vertskommuneavtale, som seinere må vedtas av alle 

kommunestyrene 

 utarbeider forslag til retningslinjer og evt avtaler for ansattes skifte av arbeidsgiver og 

oppmøtested, som også kan benyttes for samarbeid på andre fagområder 

 organiserer og finansierer et iverksettingsprosjekt med tydelig ledelsesansvar og deltakelse 

fra vertskommunen, deltakerkommunene og tillitsvalgte.  

 

2. Generelt 

 

Xx kommune slutter seg til at helheten for oppgavefordeling i regionen blir vurdert på 

overordna nivå i tjenestesamarbeidet, seinest på styringsgruppemøtet i juli 2012. 

 

Prinsipper for fordeling av framtidige kostnader i fellestjenestene behandles som en egen sak i 

kommunestyret, etter innstilling fra styringsgruppa. 

 

 

Saksopplysninger 
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Ni av kommunene i Orkdalsregionen – Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, 

Rindal, Skaun og Snillfjord – deltar i et prosjekt for utvikling av framtidig tjenestesamarbeid 

og tilhørende folkevalgt styring av interkommunalt samarbeid. 

 

Grunnlaget for prosjektarbeidet er ei felles intensjonserklæring som ble vedtatt i alle ni 

kommunestyrer i 2010, og som bl.a. sier at: 

 

Etter kommunevalget i 2011 skal det – med utgangspunkt i at medlemskommunene skal bestå 

som egne kommuner - være etablert et helhetlig og forpliktende samarbeid om administrative 

støttefunksjoner, kompetansekrevende tjenester og plan- og utviklingsoppgaver som best kan 

løses gjennom samarbeid i Orkdalsregionen.  

 

Styringsgruppa består av ordførere og rådmenn i de ni prosjektkommunene. Under sitt møte på 

Frøya 13.04.2012 vedtok styringsgruppa enstemmig ei felles innstilling om barnevernsvakt og 

skatteinnkreving, som sendes til kommunene, med tilråding om at kommunestyrene før 

sommeren 2012 fatter likelydende vedtak. 

 

De to delprosjektgruppene for barnevernsvakt og skatteinnkreving har lagt fram sine 

innstillinger innen fristen 01.02.2012, som rådmannskollegiet satte høsten 2011. 

 

Det vedlagte notatet ” Tjenestesamarbeid – iverksetting for barnevernsvakt og 

skatteinnkreving” oppsummerer de viktigste elementene i de to innstillingene og skisserer 

hvordan framtidig samarbeid på de to fagområdene kan innpasses i et helhetlig opplegg for 

tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen. 

 

For å gjøre innholdet i rapportene fra de to delprosjektgruppene lett tilgjengelig, har en valgt å 

ta de viktigste punktene med i det vedlagte notatet. Slik kan en få brukbar oversikt uten å lese 

de to rapportene veldig nøye.  

 

 

Sammendrag fra delprosjektgruppas rapport - skatteinnkreving 

 

Her følger delprosjektgruppas sammendrag: 

 

Skatteinnkreving er ett av 5 delprosjekter i Tjenestesamarbeidsprosjektet for Orkdalsregionen. 

Gruppa har bestått av representanter fra hver av kommunene i Orkdalsregionen, med unntak av 

Rennebu, samt to tillitsvalgte. 

 

Gruppas mandat har vært å danne grunnlag for felles skatteoppkrever fra 2012. Dette er et 

ambisiøst mål, og gruppa anser 01.01.13 som tidligste oppstartstidspunkt for et felles 

skatteoppkreverkontor. Noen kommuner er dessuten bundet av avtaler i eksisterende 

samarbeid, og de vilkår for oppsigelse som ligger i disse. 

 

Samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen vil gjøre tjenesten robust til å møte utfordringer 

som ferieavvikling, kompetanseutvikling og arbeidsmarked.  

 

Skatteoppkreveren har også ansvar for arbeidsgiverkontroll, og mange av kommunene deltar i 

dag i et felles kontrollmiljø utenfor regionen. Det finnes kompetanse i regionen, og gruppa 

anbefaler å se på mulighetene til å videreutvikle dette. 
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Flere skatteoppkrevere/ kemnere har også kompetanse på innkreving av kommunale krav og 

legalpantekrav (kommunale avgifter og eiendomsskatt), og gruppa mener det er naturlig å 

vurdere om dette er oppgaver som skal følge med til et felles kontor. 

 

 

Rådmannskollegiets vurderinger - skatteinnkreving 

 

Rådmannskollegiet i Orkdalsregionen har gjort følgende vurderinger om skatteinnkreving: 

 

Rådmannskollegiet ser rapporten som et godt utgangspunkt for å etablere felles 

skatteinnkrevertjeneste og går inn for å etablere ei slik tjeneste med virkning fra 01.01.2013. 

 

Rådmannskollegiet mener at arbeidsgiverkontroll og innkreving av legalpantekrav hører inn 

som en naturlig del av ei framtidig felles innkrevingstjeneste, men har kommet til at det trolig 

er mest hensiktsmessig å innlemme disse som seinere trinn. 

 

Det kan reises spørsmål ved om tjenesten som i utgangspunktet skal foreta innkreving, også 

bør ha kompetanse og kapasitet til å bistå kommunene i prosesser knytta til eiendomsskatt. Det 

er delte meninger om dette i rådmannskollegiet. Det er mulig å tenke seg et opplegg for at 

enkeltkommuner kan kjøpe tilleggstjenester etter behov. Men mange kommuner som har 

kompetanse på eiendomsskatt uten at denne er knytta til skatteinnkrevertjenesten, er skeptiske 

til å legge slike oppgaver inn i ei interkommunal tjeneste. 

 

Gruppa foreslår Orkdal som vertskommune, med ei avdeling på Hitra. Alle skal være ansatt i 

den samme vertskommunen. En må avklare om Orkdal er villig til å ta på seg oppgaven. 

Helheten for oppgavefordeling i regionen må vurderes på overordna nivå i 

tjenestesamarbeidet. 

 

Det må utarbeides en administrativ vertskommuneavtale, for det er neppe grunnlag for noe 

eget folkevalgt styringsorgan på dette fagområdet. Rutiner for overordna plan- og 

budsjettstyring på administrativt nivå må da evt inngå i vertskommuneavtalen, eller kanskje 

legges til regionrådet. 

 

En må ta stilling til om ansatte som får lang arbeidsreise som følge av omorganiseringa, kan 

gis kompensasjon for dette. Dette gjelder også på andre fagområder. 

 

Det er mulig å organisere et iverksettingsprosjekt med den samme gruppa og en valgt 

vertskommune i spissen. Det bør velges en tydelig leder for iverksettinga. En må sørge for god 

involvering av tillitsvalgte. En framdriftsplan må avklare bl.a. når en formell avtale må være 

vedtatt av kommunestyrene og når en skal rekruttere leder og anna personell. Videre må en 

finne ut eksakt hvilke avklaringer som må skje med mer sentrale myndigheter, og så 

gjennomføre disse. 

 

Dessuten er det behov for å avklare særskilt holdningene i Skaun, som har to års 

oppsigelsefrist på sin nåværende samarbeidsavtale med Melhus og Midtre Gauldal. 
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Rådmannskollegiets vurdering her følger saken ved behandling i ordfører-AU og 

styringsgruppa og kan seinere være grunnlag for utarbeidelse av et felles saksframlegg som 

sendes til kommunestyrene. 
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SAKEN GJELDER: 

TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN - MODELL FOR 

KOSTNADSFORDELING. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

1. Basis-/grunnprinsipp for kostnadsfordeling/finansiering i tjenestesamarbeid: 

Påløpte utgifter til drift, nyetablering og investeringer inndekkes av deltakerkommunene 

basert på slik kostnadsfordeling/finansiering (hver for seg eller i kombinasjon): 

 

• Agdenesmodellen. 

• Kommunespesifikke utgifter (der slike utgifter er lett å identifisere) honoreres av den 

enkelte kommune (kan også omfatte kjøp av tjenester basert på eget ressursbruk). 

 

Det legges til grunn at det ikke etableres et for omfattende (og kostbart) byråkrati relatert til 

kostnadsfordeling. 

 

2.  Kostnadsfordeling/finansiering SiO (Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen) 

 

• For SiO Samhandlingsenhet  

Agdenesmodellen med basis i overførte tilskudd til reformen i statsbudsjettet. 

Annen bruk av ø-hjelp sengepost (når kostnadene ikke dekkes fullt ut av ekstern 

finansiering) dekkes av pasientens hjemkommune etter stk-pris. 

 

• For LiO (Legevakten i Orkdalsregionen): 

Agdenesmodellen med basis i de frie inntektene. Særavtaler hensyntas. 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Tjenenestesamarbeid i Orkdalsregionen- rapport om kostnadsfordeling, avgitt 01.02.12. 

 

RÅDMANNENS OPPSUMMERING: 

Rådmannen har vært medlem i utredningsutvalget for økonomi og kostnadsdeling, som har 

utarbeidet den såkalte Agdenesmodellen. Kostnadsfordelingen i modellen er basert på 

kommunenens frie inntekter, som brukes som grunnlag for å fordele kostnadene. 
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Rådmannen støtter innstillinga under som er styringsgruppas forslag til felles innstilling som 

presenteres for alle kommunene som inngår i tjenestesamarbeidet, og fremmer den som 

innstilling for Skaun kommunestyre. 

 

FELLES SAKSFRAMLEGG FOR ORKDALSREGIONEN. 

Innstilling: 

 

2. Basis-/grunnprinsipp for kostnadsfordeling/finansiering i tjenestesamarbeid: 

Påløpte utgifter til drift, nyetablering og investeringer inndekkes av deltakerkommunene 

basert på slik kostnadsfordeling/finansiering (hver for seg eller i kombinasjon): 

 

• Agdenesmodellen. 

• Kommunespesifikke utgifter (der slike utgifter er lett å identifisere) honoreres av den 

enkelte kommune (kan også omfatte kjøp av tjenester basert på eget ressursbruk). 

 

Det legges til grunn at det ikke etableres et for omfattende (og kostbart) byråkrati relatert til 

kostnadsfordeling. 

 

2.  Kostnadsfordeling/finansiering SiO (Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen) 

 

• For SiO Samhandlingsenhet  

Agdenesmodellen med basis i overførte tilskudd til reformen i statsbudsjettet. 

Annen bruk av ø-hjelp sengepost (når kostnadene ikke dekkes fullt ut av ekstern 

finansiering) dekkes av pasientens hjemkommune etter stk-pris. 

 

• For LiO (Legevakten i Orkdalsregionen): 

Agdenesmodellen med basis i de frie inntektene. Særavtaler hensyntas. 

 

Saksopplysninger: 

 

Styringsgruppas innstilling om tjenestesamarbeid som ble vedtatt i møte i Rindal 30.06.2011 

(og som ble vedtatt i kommunestyrene i august/september 2011), legger slike føringer for 

arbeidet med økonomi/kostnadsfordeling (kap. 7): 

 
Det er ikke uten videre gitt at kommunene på kort sikt vil oppnå reduserte kostnader med å gå inn i omfattende 

samarbeid. Gevinsten vil trolig heller komme i form av økt kvalitet på tjenestene og tiltak for å unngå merkostnad 

som kommunene hver for seg ville kunne få om de ikke samarbeider.  

 

Fordeling av felles kostnader er en uendelig kilde til løpende diskusjon i de fleste kommunesamarbeid. Med godt 

forarbeid vil det likevel trolig være mulig å bli enige om prinsippene og dermed redusere behovet for løpende 

diskusjoner seinere. 

 

Det vanlige er å fordele kostnader med en viss andel fast per kommune og en viss andel ut fra folketall. I noen 

tilfeller kan det også være aktuelt å fordele noe etter tallet på transaksjoner eller enheter. 

 

Det må fra starten avklares hvilke kostnader det er legitimt å ta inn i beregningsgrunnlaget ved fordeling mellom 

kommunene.  

 

Ett viktig hensyn å ta er at det bør være en rimelig inngangsbillett og dermed overkommelig økonomisk for alle å 

gå inn i et samarbeid. Dessuten er det svært viktig at alle kommuner viser betydelig raushet både i etablerings- 

og driftsfasen for at samarbeidet skal komme i stand og seinere fungere godt. 
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Rådmannskollegiet ønsker høsten 2011 sjøl å ta hand om et arbeid med å utvikle prinsipper for 

kostnadsfordeling for det kommende samarbeidet. Det kan være aktuelt å knytte til seg eksterne rådgivere i dette 

arbeidet. 

 

Rådmannskollegiet oppnevnte i møte den 15.08.2011 et utredningsutvalg for økonomi og 

kostnadsfordeling. Etter at utvalget ble “SiO komplettert” i møte den 08.09.2011 ble 

sammensetningen slik: 

 

• John Ola Selbekk (rådmann Agdenes), leder 

• Svein Henry Berdal (ass. rådmann Orkdal) 

• Edel Myhren (ass. rådmann Hitra) 

• Katrine Lereggen (rådmann Skaun) 

• Peter Ardon (rådmann Halsa) 

• Alf Petter Tenfjord (direktør Fylkesmannen) 

• Svein Jarle Midtøy (prosjektleder SiO) 

• Sivert Dombu (prosjektleder tjenestesamarb.)  

 

Utvalgets mandat (gitt i møte i rådmannskollegiet 08.09.2011): 

 

• Innhente erfaringer fra andre regioner på en organisert måte 

• Innhente data (regnskapstall) fra kommunene for de aktuelle tjenestene 

• Utarbeide forslag til fordelingsnøkler for kostnader for de aktuelle tjenestene 

• Utarbeide forslag til framtidige budsjettrutiner 

 

Frist for innstilling fra utredningsutvalget ble satt til 01.02.2012 av Styringsgruppa for 

tjenestesamarbeidet i møte den 17.11.2011. 

 

Kostnadsfordelingsmodeller i andre regioner: 

 

Utvalget har innhentet informasjon fra andre regionsamarbeid i Midt-Norge, med sikte på å få 

svar på 

- hvilke kostnadsfordelingsmodeller/finansiering som brukes i tjenestesamarbeid 

- hva som er grunnlaget for valgte modeller/finansiering 

- hvilke erfaringer som er gjort. 

 

Det som er sporet opp av kostnadsfordelingsmodeller fra andre regionsamarbeid i Midt-Norge 

er basert på følgende prinsipper: 

 

• Fordeling med en fast (andel deles likt mellom deltakerkommunen) og variabel andel 

 - Den fast andelen varierer (10-60 %) 

 - Som variabel andel brukes: 

  · Innbyggertallet (mest vanlig) 

  · Transaksjoner   (bilag/medgått tid) 

• Fordeling etter innbyggertallet  

• Fordeling med basis i antall brukere/tjenestemottakere pr kommune (fordeling basert på 

kommunespesifikke kostnader). 

 

Den mest brukte modellen er den hvor en viss andel fordeles med samme beløp pr kommune 

og resten ut fra innbyggertall. 
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Som vedlegg til vedlagte rapport følger dokumenter som beskriver fordelingsnøkler mellom 

deltakerkommunene i Værnesregionen, Midtre Namdal Samkommune og Fosen Regionråd. 

 

Når det gjelder kostnadsfordeling i samarbeid relatert til samhandlingsreformen er det 

foreløpig naturlig nok lite erfaringsinformasjon å hente fra andre. I Midtre Namdal 

Samkommune overfører deltakerkommunene det statlige tilskuddet som er bevilget til 

samhandlingsreformen (i statsbudsjettet) til samkommunen. DMS Inntrøndelag fordeler sine 

kostnader med en fast andel på 10 % (fordeles likt) og 90 % etter folketallet i kommunene. 

 

De regionsamarbeidene utredningsutvalget har vært i kontakt med har ikke klart å redegjøre i 

særlig grad for grunnlaget/de underliggende forutsetningene for de kostnadsfordelingsnøkler 

de selv bruker. Utvalget har kommet fram til at viktige trekk ved det som finnes av 

fordelingsnøkler «i markedet» kan sammenfattes slik: 

 

• Det er i liten grad noen klar logikk/«filosofi» 

• Det er ingen faglig basis/grunnlag 

• Det spriker «i alle retninger» 

• Det avtales for hver enkelt tjeneste  

 

Ny kostnadsfordelingsmodell – Agdenesmodellen: 

 

Idéen til en ny kostnadsfordelingsmodell ble unnfanget og utviklet på rådhuset i Agdenes 

kommune (derav navnet Agdenesmodellen). Til grunn for denne fordelingsmodellen ligger 

disse hovedpoeng: 

 

• Det tas utgangspunkt i kommunenes inntektsgrunnlag. Med inntektsgrunnlag menes de 

sentrale myndigheters overføringsinntekter til kommunene, - skatteinntekter og 

rammetilskudd (de såkalte frie inntektene). 

• I kostnadsfordelingen mellom kommunene oppnås utjevning (“kompensasjon” relatert til 

inntektsforskjeller mellom kommunene). 

 

Kostnadsfordelingen i denne modellen er m.a.o. basert på kommunenes frie inntekter, som 

brukes som grunnlag når kostnadene skal fordeles. 

 

Den enkelte kommunes andel av kostnadene som skal fordeles beregnes ved bruk av følgende 

to formler: 

 

 

 

Utjevningsfaktor  = Kommunens frie inntekter pr innbygger 

Snitt frie inntekter pr innbygger i regionen 
 

Fordeling = Kostnader til fordeling * Utjevningsfaktor * Innbyggertallet i kommunen 
 

(kommunens andel) Innbyggere i regionen 
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For ytterligere opplysninger med eksempel på kostnadsfordeling basert på Agdenesmodellen - 

jfr vedlagte rapport pkt 5.1. 

 

Agdenesmodellens fortrinn kan sammenfattes slik: 

 

•  De frie inntektene finansierer «alt»  (et naturlig utgangspunkt for kostnadsfordeling) 

•  Det oppnås utjevning (i kostnadsfordelingen) med basis i de frie inntektene 

•  Det betales etter inntekt (pr innbygger) 

•  Basert på generelle kriterier 

•  Nøytral/(objektiv) 

•  Dynamisk 

•  Enkel, forståelig, rettferdig 

•  Robust 

•  Kan brukes til «alt» (basis for kostnadsfordeling) 

 

Dagens kostnader vs kostnadsfordeling etter aktuelle nøkler 

 

I utredningsutvalgets mandat inngår innhenting av data (regnskapstall) fra kommunene for de 

tjenestene som utredes for evt. samarbeid. Hovedhensikten med dette er å kunne sammenligne 

dagens kostnader med kostnadene fordelt etter aktuelle nøkler. 

 

Kostnadsoversikten (regnskapstall 2010) er synliggjort i vedlagte rapport pkt 3. Det vises for 

øvrig til rapportens pkt 5.1 for sammenligning med kostnadsfordeling etter Agdenesmodellen. 

Det konkluderes med at det ikke er store forskjeller i sum pr kommune. Utvalget påpeker at 

det ikke kan legges for stor vekt på slik sammenligning, fordi regnskapstallene er basert på noe 

ulik utgiftsføring i kommunene. Kommunene prioriterer også forskjellig. Dimensjoneringen av 

tilbudet i et tjenestesamarbeid vil være avgjørende for kostnadene. 

 

Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen (SiO) - kostnadsfordeling 

 

I statsbudsjettet tildeles hver enkelt kommune et beløp til medfinansiering av spesialist-

helsetjenesten og utskrivningsklare pasienter. Til å fastsette beløpet for hver enkelt kommune 

er det utarbeidet kostnadsnøkkel bygd på  

- hvor stor andel av kommunens befolkning som hører til i ulike aldersgrupper 

- hvor store helsekostnader som på nasjonalt nivå kan henføres til hver av disse 

aldersgruppene (hentet fra helseforetakene). 

 

Til fordeling av kostnadene i SiO Samhandlingsenhet innstilles på å benytte 

Agdenesmodellen med basis i overførte tilskudd til reformen i statsbudsjettet.  

Sengeposten for øyeblikkelig hjelp forutsettes fullfinansiert gjennom eksterne midler 

(helseforetakene/staten). For bruk av tjenester ved sengeposten til andre formål enn 

øyeblikkelig hjelp dekker pasientens hjemkommune kostnader etter stk-pris. 

 

Eksempel på fordeling av kostnadene  for SiO Samhandlingsenhet - se vedlagte rapport 

pkt 5.2.1. 

 

Legevakten i Orkdalsregionen (LiO) ble etablert i 2007, - med kostnadsfordeling basert på 

utgiftene hver enkelt deltakerkommune hadde til legevakt (før LiO-etableringen). Fra og med 

2011 har fordelingsnøkkelen vært 60/40, dvs at 60 % av utgiftene fordeles likt mellom 
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kommunene og 40% etter innbyggertallet i den enkelte kommune. LiO-samarbeidet er siden 

etableringen blitt utvidet fra 7 til 11 medlemskommuner. 

 

Ny kostnadsfordeling for LiO samarbeidet er aktualisert med bakgrunn i pågående prosess med 

å få “stablet på beina” en basis kostnadsfordelingsmodell for tjenestesamarbeid i regionen. 

Enkelte av deltakerkommunene vil dessuten hevde at gjeldende kostnadsfordeling uansett er 

moden for revidering/utskifting. 

 

Det innstilles på at Agdenesmodellen - basismodellen basert på de frie inntektene - tas i bruk 

til fordeling av kostnadene i LiO. En evt. ny fordelingsmodell for LiO kan tidligst komme til 

anvendelse fra og med budsjett-/driftsåret 2013. 

 

En oversikt over kostnadsfordeling for LiO etter Agdenesmodellen og gjeldene 60/40 fordeling 

er tatt inn i vedlagte rapport pkt 5.2.2. 

 

Kommunespesifikke utgifter  

 

I et basisopplegg for kostnadsfordeling/finansiering av samarbeid om tjenesteproduksjon bør 

det være åpning for at direkte henførebare utgifter - kommunespesifikke utgifter - kan belastes 

den enkelte kommune. Det samme gjelder kjøp av tjenester basert på eget ressursbruk. 

 

Det må i slik sammenheng forutsettes at det ikke etableres et for omfattende (og kostbart) 

byråkrati. Kommunespesifikke utgifter må m.a.o. være lette å identifisere. 

 

Som eksempel på kommunespesifikke utgifter kan nevnes tiltak i og utenfor familien i 

barnevernstjenesten. Et annet eksempel: Fordeling av utgifter i samarbeid om 

skatteinnfordring kan baseres på kommunespesifikke data avgitt av det it-baserte 

innfordringssystemet. 

 

 

Vurdering: 

 

Omforent enighet om hvordan kostnadene skal fordeles mellom deltakerkommunene er 

avgjørende for å få etablert tjenestesamarbeid. Å oppnå enighet i slik sammenheng - med så 

mange deltakerkommuner som her - er i utgangspunktet utvilsomt en vanskelig øvelse. 

 

Kostnadsfordeling/finansiering av et tjenestesamarbeid vil i utgangspunktet måtte baseres på 

disse to hovedprinsipp (hver for seg eller i kombinasjon): 

 

• Kostnadsfordeling mellom kommunene etter en omforent nøkkel. 

 

• Kommunespesifikke utgifter (lett identifiserbare) honoreres av den enkelte kommune.  

 

Det er lite å hente fra andre regionsamarbeid i Midt-Norge, - kostnadsfordelingsmodellene 

som finnes i “markedet” anses ikke å inneha de nødvendige kvaliteter som trengs for å oppnå 

godkjenning i Orkdalsregionen. I mangelen av en basismodell er kostnadsfordelingen basert på 

en nøkkel for hver enkelt tjeneste, og fordelingsmodellene synes heller ikke å være særlig 

fundert hverken logisk eller faglig. 
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Agdenesmodellen dukket opp nærmest som bestilt i utredningsarbeidet, og utpekte seg snart 

som det mest aktuelle fordelingsalternativet. Modellens idégrunnlag - kostnadsfordeling 

med basis kommunenes inntektsgrunnlag/system og med utjevnende virkning i forhold til 

inntektsforskjeller mellom kommunene - gir en robust forankring. Modellen har også andre 

positive trekk, - den er dynamisk, basert på objektive kriterier, enkel og forståelig. Den kan til 

og med hevdes å være rettferdig. 

 

Det konkluderes med og innstilles på at Agdenesmodellen kan brukes som basis 

kostnadsfordelingsmodell for tjenestesamarbeid i regionen 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 56/12 

Arkivkode:  

Arkivsaksnr:  12/1067 

Saksbehandler: Knut Nygård 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

18/12 Formannskapet 07.06.2012 

3/12 Råd for funksjonshemmede 08.06.2012 

6/12 Skaun eldreråd 08.06.2012 

56/12 Kommunestyret 20.06.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TILINNSTILLING: 

Økonomirapporten for 1. tertial 2012, framlagt som saksdok ,  tas til orientering 

 

Driftsbudsjettet: 

Hovedtallene i budsjettskjema 1 A vedtas iht. pkt 3.2 i økonomirapporten. 

 

Sum fordeling drift kr. 290.178.000  fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer 

slik: 

 

Sentraladministrasjonen 20.805.000 

Skoler inkl. SFO 64.840.000 

Barnehager 52.215.000 

Barn, familie og sosial 41.728.000 

Kultur, fritid og frivillighet 7.621.000 

Institusjonsbaserte tjenester 42.737.000 

Hjemmebaserte tjenester 32.970.000 

Plan eks. gebyr 8.848.000 

Plan gebyrbelagte tjenester -6.598.000 

Eiendomsdrift 25.012.000 

Sum 290.178.000 

 

Investeringsbudsjettet: 

Hovedtallene i budsjettskjema 2 A og 2 B vedtas iht. pkt 4.2 i økonomirapporten. 

 

Investeringene i anleggsmidler vedtas med kr. 69.128.000 som finansieres slik: 

 

Ubrukte lånemidler 6.760.000 

Nytt låneopptak 46.550.000 

Tilskudd 2.370.000 

Overført fra driftsregnskapet 3.900.000 

Bruk av avsetninger 9.548.000 
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Sum 69.128.000 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Økonomirapport fra rådmannen for 1. tertial, vedlagt rapport fra enhetslederne. 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Rådmannen legger med dette fram økonomirapporten for 1. tertial 2012. Det er en økonomisk 

rapportering for første tertial (perioden januar – april), iht. kommunens økonomi-

/styringssystem. Grunnlaget for økonomirapporten er regnskapet pr. 30.04.12, på område- og 

ansvarsnivå, sammenholdt med periodisert budsjett. På grunnlag av regnskap og periodisert 

utarbeides en prognose for året, som enhetslederne går igjennom og evt. korrigerer. På 

grunnlag av prognosen utarbeider enhetslederne en skriftlig rapport, hvor avvik prognosen har 

mot budsjettet kommenteres.. Rapportene følger vedlagt i pkt.6 i økonomirapporten. 

 

Følgende reguleringstiltak i driftsbudsjettet er lagt inn: 

 

1. Budsjettmessig oppfølging av tidligere vedtak: 

 

Revisjonstiltak Beløp Merknad 

Disponering av overskudd regnskap 2011 17.383.376 K-sak 38/12 

Bruk av overskuddsfon enhetsspesifikke fond 2.480.000 K-sak 38/12 

Bruk av overskuddsfond-diverse tiltak 2.250.000 K-sak 38/12 

Tilskudd krisesenteret i Orkdal 279.000 K-sak 10/12. 

 

2. Nye endringstiltak i økonomirapport 1/12: 

 

Revisjonstiltak Beløp Merknad 

LEAN – arbeidet i Skaun 400.00

0 

Dekning: Tilskudd KLP kr. 200.000, 

overskuddsfond kr. 200.000 

Skjønnsmidler barn, familie og helse 705.00

0 

Dekning: Økt rammetilskudd 

Skjønnsmidler 

sentraladministrasjonen 

350.00

0 

Dekning: Økt rammetilskudd 

Skjønnsmidler teknisk kontor 130.00

0 

Dekning: Økt rammetilskudd 

Næringshagen i Orkdalsregionen 233.00

0 

Dekning: Økt rammetilskudd 

 

Følgende reguleringstiltak i investeringsbudsjettet er lagt inn: 

 

Revisjonstiltak Beløp Merknad 

Nærmiljøanlegg Venn 

oppvekstsenter 

315.000 Dekning: Tippemidler 200.000, overskuddsfond 

80.000, andre tilskudd 35.000 

P.nr. 720:Omlegging 

ledningsnett i Buvika 

3.089.000 Dekning: Ubrukte lånemidler 

P.nr. 727: Kloakkering 2.567.000 Dekning: Ubrukte lånemidler 
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Ølsholm Lykkjneset 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 57/12 

Arkivkode: 217  

Arkivsaksnr:  12/1116 

Saksbehandler: Geir Evjen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

57/12 Kommunestyret 20.06.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 

 

 

KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2013, med følgende prioriterte 

prosjekter: 

1. Helhetlig innsats overfor barn og unge 

2. NAV  

3. Psykisk helsevern 

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget 

finner dette nødvendig. 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Utkast til Plan for Forvaltningsrevisjon 2012-2013 

2. Overordnet analyse Skaun 2012 

 

SAKSFRAMLEGG: 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, § 10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for 

forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig av kommunestyret. Planene skal utarbeides 

minimum en gang i løpet av valgperioden, og senest i løpet av første året i perioden. 

 
Arbeidet frem mot forslag til plan for forvaltningsrevisjon i 2012 - 2013 

Kontrollutvalget fremmer i denne saken en ny plan for forvaltningsrevisjon for 2012 - 2013. 

Kontrollutvalget startet arbeidet med planen på sitt møte den 24. april der utvalget og 

rådmannen diskuterte områder av interesse for forvaltningsrevisjon. Saken legges frem for ny 

behandling på kontrollutvalgets møte den 5. juni der utvalget går igjennom en overordnet 

analyse av den virksomhet som drives i regi av Skaun kommune, og fremmer en ny plan med 

fokusområder for forvaltningsrevisjon for 2012 - 2013 til kommunestyret.  

Kommunestyret er i henhold til kommuneloven øverste tilsynsorgan i Skaun kommune og i 

henhold til loven er det kommunestyret selv som må vedta plan for forvaltningsrevisjon for 

2012 - 2013. 

 

Med bakgrunn i den overordnede analysen og dialogen med Rådmann og kontrollutvalg, har 

kontrollutvalgets sekretariat formulert forslag til fokusområder for forvaltningsrevisjon for 

2012 – 2013. Plan for forvaltningsrevisjon inneholder flere fokusområder for 

forvaltningsrevisjon enn det som ressursmessig sett er mulig å få gjennomført i denne 

perioden.  
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Prioriterte prosjekter for forvaltningsrevisjon 2012-2013 

1. Helhetlig innsats overfor barn og unge 

2. NAV  

3. Psykisk helsevern 
Andre aktuelle prosjekter: 

 Offentlige anskaffelser 

 Veivedlikehold 

Fokusområdene er beskrevet ytterligere i vedlagt utkast til plan for forvaltningsrevisjon for 

2012 - 2013. Det er opp til kontrollutvalget og kommunestyret å foreta den endelige 

prioriteringen av hvilke områder som kontrollutvalget skal se nærmere på i perioden. 

Dersom det over tid oppstår forhold som gjør at prioriterte prosjekter blir uaktuelle, er det en 

fordel om kontrollutvalget har mulighet til å prioritere et annet prosjekt på lista. For å gjøre 

saksbehandlingen så smidig som mulig foreslår sekretariatet at kontrollutvalget ber 

kommunestyret om fullmakt til å foreta begrunnede omprioriteringer i planen dersom utvalget 

finner dette formålstjenlig.  

 

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat legger herved frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 

Skaun kommune for 2012 - 2013. Etter at kontrollutvalget har behandlet planen legges saken 

frem for kommunestyret, som vedtar den endelige prioriteringen av 

forvaltningsrevisjonsarbeidet for disse to årene. 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling til Kontrollutvalget 5.6.2012 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2013. 

Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2013, med følgende prioriterte 

prosjekter: 

4. Helhetlig innsats overfor barn og unge 

5. NAV  

6. Psykisk helsevern 

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget 

finner dette nødvendig. 

 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets behandling 5.6.2012 
Følgende justering av formuleringer i planen ble tatt inn: 

Under prioritert prosjekt 1, 3. setning: ”…, tiltak og ressurser i barnehage, barne- og 

ungdomsskole,…” 

Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 5.6.2012: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2013. 

Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2013, med følgende prioriterte 

prosjekter: 

1. Helhetlig innsats overfor barn og unge 
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2. NAV  

3. Psykisk helsevern 

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget 

finner dette nødvendig. 

 



Arkivsaksnr.:10/1474 

 

 

SAKEN GJELDER: 

SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - UTBEDRING AV 

LØYPENETTET VED RAMSJØEN SKIANLEGG - ANL.NR. 1657070307 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Søknad om kommunalt tilskudd til utviklingen av Ramsjøområdet i Skaun, 07.01.2012 

2. Ramsjøområdet – året rundt (plangrunnlag presentert før søknad om 

forhåndsgodkjenning juli 2011)  

3. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet – 2010 – 2013 (Ikke utsendt)  

4. Søknad om spillemidler til idrettsanlegg - Ramsjøen skianlegg – Utvidelse og 

renovering av lysløype og skistadion (18.09.2011) (Ikke utsendt).  

5. Søknad om spillemidler til idrettsanlegg - Ramsjøen skiskytteranlegg, oppgradering og 

utvidelse (18.09.2011) (Ikke utsendt)   

6. Søknad om spillemidler til idrettsanlegg/ nærmiljøanlegg - Ramsjøen skileikanlegg / 

friluftsområde (18.09.2011) (Ikke utsendt)  

7. Søknad om kommunal lånegaranti – Ramsjøområdet, K-sak 73/11 (Ikke utsendt)  

8. Forhåndsgodkjenning Ramsjøområdet/ Ramsjøen skianlegg (Skaun kommunes 

forhåndsgodkjenning av planen for anlegget, 18.08.2011) (Ikke utsendt)  

9. Søknad om kommunalt tilskudd til nybygging og rehabilitering av lysløypa ved 

høybakken i skianlegg i Buvika – (f-sak 50/06) (Ikke utsendt)  

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

 

Skaun Idrettslag har startet et arbeid med oppgradering av lysløype, skistadion og 

skiskytterstadion ved Ramsjøen. Sammen med dette arbeidet inngår planer for utvikling av 

Ramsjøen til et helårig frilufts- og aktivitetsområde. Dette arbeidet henger igjen sammen med 

at Skaun IL har overtatt Skaun skytterhus/ Ramsjøbu fra Skaun skytterlag.  

 

Skaun IL søkte januar 2012 om støtte til det påbegynte arbeidet ved Ramsjøområdet. De søker 

nå, men forventer ikke støtte før i 2013. Idrettslaget søker ikke om et eksakt beløp, men de 

søker om støtte til de to delene av sine planer som omfatter ordinære spillemiddelsøknader, 

henholdsvis lysløype/ skistadion og skiskytteranlegget. Disse to delene har et kalkulert 

utgiftsnivå på kr. 2 362 000,-  

 

Skaun IL sin oppgradering av Ramsjøområdet er omtalt i Kommunedelplan for idrettsområdet. 

Ramsjøen er her dels omtalt gjennom de tre søknadsområdene, men Ramsjøen er som Skaun IL 

viser i sin søknad, i planen også prioritert som kommunens hovedanlegg for skiidrett.  

 

Skaun kommune har de siste årene gitt anleggsstøtte til utbygging av idrettsanlegg tilsvarende 

ca 15 % av brutto godkjent beløp i innsendt spillemiddelsøknad. En slik støtte har vært 

realiteten både ved kommunalt bidrag til Moan idrettspark, Buvik stadion og lysløypa på 

Høybakken. I saksframlegget i forbindelse med Buvik IL sin søknad om kommunal støtte til 

rehabilitering og utvidelse av lysløypa på Høybakken er det omtalt at tilskudd i den saken vil 

legge føringer for en da forventet søknad fra Børsa IL. Søknaden fra Børsa IL kom ikke da, 

men Børsa IL er nå i gang med renovering / omlegging av sin lysløype på Lyng.  

 



  

VURDERING: 

Når Skaun IL ikke søker om et eksakt beløp, henger det trolig sammen med kunnskapen om 

hva tidligere søkere er innvilget. Et tilskudd til denne søknaden med basis i en prosenttildeling 

lik den Buvik IL ble innvilget i 2006 tilsvarer kr. 354 000,-. Buvik IL hadde et noe mindre 

prosjekt, og kommunalt tilskudd til deres anlegg var på kr. 181 000,-.  

 

I punkt 10.2. 4 under tiltaksdelen i Kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

heter det: ”Ramsjøen skianlegg er hovedanlegg for ski og skiskyting i Skaun kommune,  …” Det 

er en tydelig prioriteringa av Ramsjøen i idrettsplan. Denne prioriteringa trekkes naturlig nok 

fram også av Skaun IL i sin søknad.   

 

Andre punkt i idrettsplan som støtter Skaun IL sin søknad er blant annet omtalen av at alle 

idretter med en viss utbredelse bør ha relevante anlegg. For denne søknadens vedkommende 

gjelder dette blant annet oppgraderingen av skiskytteranlegget fra treningsanlegg til anlegg 

stort nok til å være godkjent for regionale renn.  

 

Det vil kunne stilles spørsmål om tilskuddsbeløp tilsvarende 15 % av brutto anleggsbidrag skal 

være normen ved denne type tildelinger. Rådmann anbefaler at Skaun kommune fortsetter med 

en praksis der denne type tildelinger vurderes separat fra søknad til søknad. Det kan i framtiden 

være aktuelt å se tildeling opp mot anleggenes andel kontantutgifter, det er eksempelvis større 

andel kontantutgifter ved bygging av kunstgrasbaner enn ved bygging og renovering av 

lysløyper.  

 

 

OPPSUMMERING 

Skaun IL forventer ingen tilskudd i 2012, og er innenforstått med at søknaden behandles i 

forbindelse med budsjett for 2013. Rådmannen legger ikke frem noen forslag om bevilgning, 

men foreslår at det utarbeides et tiltak til budsjettarbeidet for 2013, som så kommunestyret ser 

i sammenheng med øvrig aktiviteter og saker for kommende år. Tiltaket vil utarbeides med 

basis i at Skaun IL får en støtte prosentvis lik det tilsvarende anlegg tidligere er innvilget. Det 

tilsvarer for Skaun ILs utbyggingsplaner på Ramsjøen at Skaun kommune bidrar med kr. 

354 000,-.  

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
Det utarbeides nytt tiltak til budsjettbehandlingen for 2013, der tiltakets innhold innebærer 

kommunal støtte til Skaun IL’s utvikling av Ramsjøområdet med kr. 354.000,-. Dette ses da i 

sammenheng med øvrig budsjettbehandling for 2013.  
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BEHANDLING: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

VEDTAK: 

Det utarbeides nytt tiltak til budsjettbehandlingen for 2013, der tiltakets innhold innebærer 

kommunal støtte til Skaun IL’s utvikling av Ramsjøområdet med kr. 354.000,-. Dette ses da i 

sammenheng med øvrig budsjettbehandling for 2013. 

 







Vedlegg til neste e-post 

 

sh 

 

-----Opprinnelig melding----- 

Fra: Kjellaug Jule [mailto:kj-jule@online.no]  

Sendt: 6. august 2011 18:07 

Til: Haugen Steinar 

Emne: Ramsjøområdet planer 

 

HEI Steinar 

 

Sender over planen + oversiktskart som skal følge med søknad om 

forhåndgodkjenningen. 

 

Jeg kan få tatt ut kopi av A0 viss du ønsker. 

 

Da mangler vi kostnadene - de kommer snart. 

 

Kjellaug J. 

48009917 
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SAKEN GJELDER: 

SAMARBEIDSMODELL 2012-2021 FOR SKAUN KOMMUNE OG 

NÆRINGSHAGEN I ORKDALSREGIONEN SAMARBEIDSAVTALER 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
Skaun kommune inngår samarbeidsavtale med Næringshagen i Orkdalsregionen. 

Det bevilges kr. 233 000 til formålet, beløpet dekkes gjennom budsjettregulering i 

økonomirapport 1/12.  

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Brev fra Næringshagen i Orkdalsregionen, med vedlegg: Samarbeidsmodell 2012-2021 for 

Skaun kommune og Næringshagen i Orkdalsregionen. 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Orkdalsregionen, som i denne sammenhengen dekker kommunene Orkdal, Skaun, 
Snillfjord, Agdenes, Meldal og Hemne, ble av SIVA og Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
tildelt deltagelse i Næringshageprogrammet i inntil ti år fra 2012-2021. 
Næringshageprogrammet skal subsidiere og støtte bedriftsutvikling, og skal utføres av 
Næringshagen i Orkdalsregionen AS med Hemne Næringshage AS som node. Det årlige 
tilskuddet utgjør 1,4 millioner, inkludert 200.000,-i øremerkede midler til Hemne. Det 
lages årlige handlingsplaner basert på bedriftenes behov, som det rapporteres til SIVA 
og STFK på to ganger i året. Næringshageprogrammet er den ene grunnpilaren for 
Næringshagen i Orkdalsregionen AS sin eksistens. Den andre er samarbeid med 
kommunene.  
 
Den 24. april gjennomførte Orkladal BedriftsUtvikling AS, som har eksistert siden 2001, 
generalforsamling. Da skiftet selskapet navn til Næringshagen i Orkdalsregionen AS, 
adresse ble endret til Orkdal, det ble vedtatt en emisjon og selskapet blir nå 55 prosent 
privat eid. Formålsparagrafen ble også utvidet fra bedriftsutvikling, til bedrift-, nærings- 
og samfunnsutvikling. Styret setter nå i gang et strategiarbeid for å utvikle selskapet 
som regionens utviklingsressurs, og dermed være en bidragsyter for vekst – flere 
arbeidsplasser og økt folketall i Orkdalsregionen.  
 
I mange år har selskapet utført oppgaver for kommunene i regionen, både enkeltvis og 
på tvers. Dette har variert fra kommune til kommune, og fra år til år, men mest i Meldal 
og Orkdal. Dette har vært alt fra førstelinjetjeneste, saksbehandling, rådgivning, 
planarbeid, utviklingsoppgaver, sekretærfunksjoner til ledelse av flerårige prosjekt. For 
å kunne sikre drift og bidra som regionens utviklingsressurs, er Næringshagen 
avhengige av langsiktige og forutsigbare avtaler med kommunene. Alle kommunene 
støttet selskapets søknad om deltagelse næringshageprogrammet. SIVA ønsker at det 
bidras også lokalt, i tillegg til sentrale bidrag, slik at Næringshagen AS kan være en 
utviklingsressurs.  
 
Næringsutvikling er i stor grad en offentlig oppgave, som Næringshagen i 
Orkdalsregionen kan være en bidragsyter til. Regionen har store utfordringer når det 



gjelder synlighet og attraktivitet for bosetting og tiltrekking av kompetent arbeidskraft.  
 
Kommunene organiserer nærings‐ og samfunnsutviklingsarbeidet sitt ulikt. 
Næringshagen i Orkdalsregionen har utformet en modell som man tror passer til alle 
kommunene, og er fleksibel. Den modellen som foreslås har fire trinn, og hvor 
Næringshagen ønsker å få med seg alle kommunen på trinn A og B, mens C og D er mer 
opp til den enkelte kommunes behov og ønsker;  
 

A. Et bidrag på 20,- pr. innbygger i den enkelte kommune som den andre 
grunnpilaren for Næringshagen i Orkdalsregionen sin eksistens, i form av 
”bagatellmessig” bidrag.  

B. Kjøp av førstelinjetjeneste, ti timer rådgivning med næringsvurdering og 
gjennomføring av etablererkurs for hver etableringshenvendelse. Minimum 
50.000.-, trappemodell. Prissetting forutsetter at alle kommunene er med for å få 
en rasjonell drift.  

C. Kjøp av rådgivning/saksbehandling. Individuell vurdering fra hver enkelt 
kommune, årlig ramme.  

D. Større oppgaver/prosjekt. Blir vurdert fortløpende. Tilbud/anbud. Se ellers 
vedlegg i saksdokument 1 for en detaljert beskrivelse av modellen, inkludert 
beløp.  

 
Orkladal BedriftsUtvikling AS, senere Næringshagen i Orkdalsregionen, har i prinsippet 
jobbet etter denne modellen i hele 2012, og ønsker at dette er en modell som blir 
gjeldende med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2012.  
 
Med begrensede administrative ressurser til næringsutvikling, vil det være svært små 
muligheter for Skaun kommune til å drive bedrifts-, nærings- og samfunnsutvikling på 
samme måte som det som kan gis gjennom Næringshagen i Orkdalsregionen. Hvis 
Skaun kommune ikke inngår samarbeidsavtale med Næringshagen, vil dette bl.a. 
medføre at etablerere ikke får råd og veiledning, eller får delta på etablererkurs mv. 
Alternativt må kommunen kjøpe disse tjenestene fra Næringshagen til markedspris. 
Rådmannen vurdere det slik at en samarbeidsavtale med Næringshagen i 
Orkdalsregionen er et relativt rimelig tiltak for å sikre at kommunen har et tilbud til 
innbyggerne i Skaun når det gjelder bedrifts- og næringsutvikling. Det er derfor 
rådmannens anbefaling av Skaun kommune inngår Samarbeidsavtale med 
Næringshagen i Orkdalsregionen. 
 

ØKONOMISK VURDERING: 
Total kostnad for å inngå samarbeidsavtale med Næringshagen i Orkdalsregionen vil være kr. 

233 000 for 2012, fordelt på følgende måte: 

”Bagatellmessig bidrag” på kr. 20.- pr innbygger, totalt for 2012 kr. 133 000.  

Førstelinjetjenester, i hovedsak rådgiving og kurs for etablerere, beregnet til kr. 100 000. Det 

foreslås å inndekke dette gjennom budsjettregulering i forbindelse med økonomirapport 1/12, 

ved disponering av økt rammetilskudd (frie inntekter).  

Det blir opp til kommunen å vurdere om det trengs noen tjenester ut over dette.  
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BEHANDLING: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

VEDTAK: 

Skaun kommune inngår samarbeidsavtale med Næringshagen i Orkdalsregionen. 

Det bevilges kr. 233 000 til formålet, beløpet dekkes gjennom budsjettregulering i 

økonomirapport 1/12.  

 



Næringshagen	  i	  Orkdalsregionen	  
Grønøra	  Næringspark	  
Grønørveien	  
7300	  Orkanger	   	   	   	   	   	   3.	  mai	  2012	  
	  
	  
Skaun	  Kommune	  
Rådhuset,	  	  
7353	  BØRSA	  
	  
	  
Samarbeidsmodell	  2012-‐2021	  for	  Skaun	  kommune	  og	  
Næringshagen	  i	  Orkdalsregionen.	  
	  
Orkdalsregionen,	  som	  i	  denne	  sammenhengen	  dekker	  kommunene	  Orkdal,	  
Skaun,	  Snillfjord,	  Agdenes,	  Meldal	  og	  Hemne,	  ble	  tildelt	  av	  SIVA	  og	  Sør-‐Trøndelag	  
Fylkeskommune	  deltagelse	  i	  Næringshageprogrammet	  i	  inntil	  ti	  år	  fra	  2012-‐
2021.	  Næringshageprogrammet	  skal	  subsidiere	  og	  støtte	  bedriftsutvikling,	  og	  
skal	  utføres	  av	  Næringshagen	  i	  Orkdalsregionen	  AS	  med	  Hemne	  Næringshage	  AS	  
som	  node.	  Det	  årlige	  tilskuddet	  utgjør	  1,4	  millioner,	  inkludert	  200.000,-‐	  i	  
øremerkede	  midler	  til	  Hemne.	  Det	  lages	  årlige	  handlingsplaner	  basert	  på	  
bedriftenes	  behov,	  som	  det	  rapporteres	  til	  SIVA	  og	  STFK	  på	  to	  ganger	  i	  året.	  
Næringshageprogrammet	  er	  den	  ene	  grunnpilaren	  for	  Næringshagen	  i	  
Orkdalsregionen	  AS	  sin	  eksistens.	  Den	  andre	  er	  samarbeid	  med	  kommunene.	  
	  
Den	  24.	  april	  gjennomførte	  Orkladal	  BedriftsUtvikling	  AS,	  som	  har	  eksistert	  
siden	  2001,	  generalforsamling.	  Da	  skiftet	  selskapet	  navn	  til	  Næringshagen	  i	  
Orkdalsregionen	  AS,	  adresse	  ble	  endret	  til	  Orkdal,	  det	  ble	  vedtatt	  en	  emisjon	  og	  
selskapet	  blir	  nå	  55	  prosent	  privat	  eid.	  Formålsparagrafen	  ble	  også	  utvidet	  fra	  
bedriftsutvikling,	  til	  bedrift-‐,	  nærings-‐	  og	  samfunnsutvikling.	  Selskapet	  har	  fått	  et	  
utvidet	  styre	  med	  sju	  medlemmer,	  styreleder	  er	  Tommy	  Olsen,	  daglig	  leder	  i	  
Trønderenergi	  Invest	  AS.	  Styret	  setter	  nå	  i	  gang	  et	  strategiarbeid	  for	  å	  utvikle	  
selskapet	  som	  regionens	  utviklingsressurs,	  og	  dermed	  være	  en	  bidragsyter	  for	  
vekst	  –	  flere	  arbeidsplasser	  og	  økt	  folketall	  i	  Orkdalsregionen.	  
	  
I	  mange	  år	  har	  selskapet	  utført	  oppgaver	  for	  kommunene	  i	  regionen,	  både	  
enkeltvis	  og	  på	  tvers.	  Dette	  har	  variert	  fra	  kommune	  til	  kommune,	  og	  fra	  år	  til	  år,	  
men	  mest	  i	  Meldal	  og	  Orkdal.	  Dette	  har	  vært	  alt	  fra	  førstelinjetjeneste,	  
saksbehandling,	  rådgivning,	  planarbeid,	  utviklingsoppgaver,	  sekretærfunksjoner	  
til	  ledelse	  av	  flerårige	  prosjekt.	  For	  å	  kunne	  sikre	  vår	  drift	  og	  bidra	  som	  
regionens	  utviklingsressurs,	  er	  vi	  avhengige	  av	  langsiktige	  og	  forutsigbare	  
avtaler	  med	  kommunene.	  
	  
Alle	  kommunene	  støttet	  selskapets	  søknad	  om	  deltagelse	  næringshage-‐
programmet.	  SIVA	  ønsker	  at	  det	  bidras	  også	  lokalt,	  i	  tillegg	  til	  sentrale	  bidrag,	  
slik	  at	  Næringshagen	  AS	  kan	  være	  en	  utviklingsressurs.	  Næringsutvikling	  er	  i	  
stor	  grad	  en	  offentlig	  oppgave,	  som	  Næringshagen	  i	  Orkdalsregionen	  kan	  være	  
en	  bidragsyter	  til.	  Vi	  ser	  også	  at	  regionen	  har	  stor	  utfordringer	  når	  det	  gjelder	  
synlighet	  og	  attraktivitet	  for	  bosetting	  og	  tiltrekking	  av	  kompetent	  arbeidskraft.	  



Kommunene	  organiserer	  nærings-‐	  og	  samfunnsutviklingsarbeidet	  sitt	  ulikt.	  Vi	  
har	  derfor	  kommet	  en	  modell	  som	  vi	  tror	  passer	  til	  alle	  kommunene,	  og	  er	  
fleksibel.	  
Den	  modellen	  som	  foreslås	  har	  fire	  trinn,	  og	  hvor	  vi	  ønsker	  å	  få	  med	  oss	  alle	  
kommunen	  på	  trinn	  A	  og	  B,	  mens	  C	  og	  D	  er	  mer	  opp	  til	  den	  enkelte	  kommunes	  
behov	  og	  ønsker;	  

A. Et	  bidrag	  på	  20,-‐	  pr.	  innbygger	  i	  den	  enkelte	  kommune	  som	  den	  andre	  
grunnpilaren	  for	  Næringshagen	  i	  Orkdalsregionen	  sin	  eksistens,	  i	  form	  av	  
”bagatellmessig”	  bidrag.	  	  

B. Kjøp	  av	  førstelinjetjeneste,	  ti	  timer	  rådgivning	  med	  næringsvurdering	  og	  
gjennomføring	  av	  etablererkurs	  for	  hver	  etableringshenvendelse.	  
Minimum	  50.000,-‐,	  trappemodell.	  Prissetting	  forutsetter	  at	  alle	  
kommunene	  er	  med.	  Da	  får	  vi	  en	  rasjonell	  drift.	  

C. Kjøp	  av	  rådgivning/saksbehandling.	  Individuell	  vurdering	  fra	  hver	  enkelt	  
kommune,	  årlig	  ramme.	  

D. Større	  oppgaver/prosjekt.	  Blir	  vurdert	  fortløpende.	  Tilbud/anbud.	  
Se	  ellers	  vedlegg	  for	  en	  detaljert	  beskrivelse	  av	  modellen,	  inkludert	  beløp.	  

	  
Orkladal	  BedriftsUtvikling	  AS	  senere	  Næringshagen	  i	  Orkdalsregionen	  har	  i	  
prinsippet	  jobbet	  etter	  denne	  modellen	  i	  hele	  2012,	  og	  søker	  om	  at	  dette	  er	  en	  
modell	  som	  blir	  gjeldende	  med	  tilbakevirkende	  kraft	  fra	  1.1.2012.	  	  
	  
For	  Skaun	  kommune	  vil	  dette	  utgjøre	  132.520,-‐i	  bagatellmessig	  bidrag	  og	  
100.000,-‐	  i	  kjøp	  av	  førstelinjetjeneste,	  og	  det	  blir	  opp	  til	  kommunen	  å	  vurdere	  
om	  det	  trengs	  noen	  tjenester	  ut	  over	  dette.	  	  
	  
Næringshagen	  i	  Orkdalsregionen	  AS,	  ber	  om	  at	  Skaun	  kommune	  behandler	  vår	  
forslag	  til	  samarbeidsmodell	  så	  raskt	  som	  mulig.	  Vi	  kommer	  gjerne	  å	  har	  en	  
presentasjon	  for	  beslutningsorganet.	  
	  
	  
Med	  vennlig	  hilsen	  
	  
	  
Anja Tjelflaat 
Daglig	  leder	  
Næringshagen	  i	  Orkdalsregionen	  
at@orkladal.no	  
	  
	   	  



Vedlegg	  I	  
	  
Hvilke	  tjenester	  ser	  man	  for	  seg	  kan	  bli	  utført	  for	  kommunene?	  
	  
A.	  En	  synlig	  samfunns-‐	  og	  næringslivutvikler	  
For	  at	  Næringshagen	  i	  Orkdalsregionen	  skal	  være	  en	  synlig	  aktør,	  er	  det	  viktig	  at	  man	  
har	  utviklingsressurser/	  anledning	  til	  å	  være	  tilstede.	  Det	  å	  stille	  opp	  som	  
foredragsholder,	  bidra	  som	  dommer	  på	  grundercamp,	  sparringpartner	  for	  
næringslivsapparatet,	  innspill	  i	  planarbeid,	  mediekontakt,	  ta	  tak	  i	  ideer	  og	  selge	  inn	  
forprosjekt.	  Dette	  er	  alle	  områder	  hvor	  det	  ikke	  fins	  en	  mottaker	  for	  en	  faktura.	  Om	  
kommunene	  ønsker	  at	  selskapet	  skal	  kunne	  være	  en	  aktiv	  nærings-‐	  og	  
samfunnsutvikler,	  er	  vi	  avhengig	  av	  støtte	  til	  dette	  arbeidet.	  
	  
En	  tenkelig	  modell	  for	  bagatellmessig	  støtte	  er	  et	  bidrag	  pr.	  innbygger	  i	  kommunene.	  	  I	  
Hemne	  kommune	  utgjør	  dette	  120,-‐	  pr	  innbygger.	  En	  realistisk	  modell	  for	  
Orkdalsregionen	  kan	  være	  20,-‐	  pr.	  hode.	  Det	  er	  viktig	  at	  avtalen	  inngås	  så	  lenge	  som	  
Næringshageprogrammet	  går,	  likevel	  maksimum	  10	  år.	  Det	  er	  ikke	  moms	  på	  
bagatellmessig	  støtte.	  Støtten	  pris	  og	  indeksreguleres.	  
	  
En	  årlig	  rapport	  for	  hva	  som	  er	  gjort,	  som	  innbefatter	  alle	  deltagende	  kommuner.	  
	  
B.	  Førstelinjetjenester	  
Beskrivelse	  	  
Førstelinjetjenesten	  er	  et	  tilgjengelig	  og	  operativt	  service	  for	  (potensielle)	  nyetableringer	  i	  
regionen.	  Med	  førstelinjetjenesten	  forstås	  det	  første	  kontaktpunktet	  for	  personer	  som	  har	  
en	  forretningsidé	  eller	  en	  bedrift	  under	  planlegging/oppstart.	  Herunder	  gjelder	  å	  tilby	  
tjenester	  disse	  personene	  har	  behov	  for:	  	  
I	  dette	  vil	  følgende	  tjenester	  inngå:	  

• å	  være	  rådgiver	  overfor	  etablerernes	  behov	  for	  kompetanse	  innenfor	  
forretningsmessige	  og	  økonomisk	  utvikling	  av	  sine	  idéer/prosjekter.	  

• å	  tilby	  etablererkurs	  i	  Orkdalsregionen	  minst	  to	  ganger	  i	  året.	  
• å	  ha	  god	  kjennskap	  til	  næringsaktørene	  i	  regionen,	  og	  ”koble”	  den	  aktuelle	  kunden	  

med	  relevante	  ressurser	  i	  forhold	  til	  næringsliv,	  virkemiddelapparat,	  
finansinstitusjoner,	  forsknings-‐	  og	  utviklingsinstitusjoner	  og	  offentlige	  etater.	  

• å	  inneha	  oversikt	  over	  ledige	  næringsareal	  og	  –lokaler.	  
• å	  gi	  en	  avklaring	  om	  hvilke	  offentlige	  støtteordninger	  som	  er	  aktuelle.	  
• å	  gi	  en	  vurdering	  om	  etableringen	  vil	  være	  lønnsom	  (næringsvurdering).	  

	  
-‐Den	  kommunale	  tjenesten	  som	  Næringshagen	  utfører	  vil	  fordele	  seg	  på	  direkte	  
rådgivning	  og	  kurs.	  	  	  
	  
Direkte	  rådgivning:	  
-‐	  Det	  gis	  inntil	  ti	  timer	  direkte	  rådgivning	  pr.	  potensielle	  nyetablering,	  inkludert	  en	  
næringsvurdering.	  	  
-‐	  Har	  etablereren	  behov	  for	  flere	  timer	  enn	  dette,	  skal	  kommunen	  godkjenne	  og	  betale	  
ekstra	  for	  dette	  gjennom	  pkt.	  C	  (hvis	  det	  er	  inngått	  avtale	  om	  dette)	  
-‐Hvis	  rådgivning	  ønskes	  andre	  steder	  en	  Løkken	  og	  Orkanger,	  blir	  reisetid	  medregnet.	  
	  
-‐	  Tjenesten	  forskuddsbetales	  innen	  1.	  mars	  hvert	  år.	  (1.	  juni	  for	  2012).	  
-‐	  Ved	  flere	  etableringer	  enn	  antatt	  vil	  kommunen	  måtte	  betale	  for	  neste	  nivå,	  påfølgende	  
år.	  Ved	  færre,	  vil	  prisen	  reduseres	  tilsvarende.	  



-‐	  Avtalen	  er	  løpende	  til	  den	  sies	  opp,	  senest	  1.	  oktober	  for	  påfølgende	  år,	  så	  lenge	  
næringshageprogrammet	  løper.	  
	  
Kurs:	  
-‐	  Kommunal	  andel	  i	  etablererkursene	  er	  inkludert.	  
	  
Modell:	  
Modellen	  for	  kostnadsvurdering	  baserer	  seg	  på	  antall	  nyetablerere	  forrige	  år,	  som	  er	  
veiledet,	  og	  justeres	  hvis	  antallet	  overstiger	  neste	  grense:	  
0	  -‐	  5	  etablererveiledninger	  :	   	   	   	   	   50.000,-‐/år	  +	  mva	  
5-‐	  10	  etablererveiledninger:	   	   	   	   	   100.000,-‐/år	  +	  mva	  
10-‐15	  -‐	  etablererveiledninger:	  	   	   	   	   150.000,-‐/år	  +	  mva	  
etc.	  
Pris-‐	  og	  indeksreguleres.	  
	  
C.	  Rådgivning/saksbehandling:	  
Beskrivelse:	  Kommunal	  saksbehandling,	  søknadsutforming,	  søknader	  om	  
næringsfond/innovasjon	  Norge	  /STFK	  ,	  næringsutviklingstiltak,	  etablererrådgivning	  etter	  
førstelinjetjenesten,	  bedriftsrådgivning	  utenfor	  næringshageprogrammet,	  	  planarbeid	  med	  
mer.	  
-‐Kan	  kjøpes	  som	  en	  tjeneste	  til	  75%	  av	  markedsspris	  pr.	  time.	  (godkjent	  av	  SIVA	  og	  
revisor)	  pr.	  time.	  Reisetid	  og	  kjøregodtgjøring	  faktureres.	  
-‐Faktureres	  pr.	  1	  måned	  -‐	  etterskuddsvis	  
-‐Ved	  ønske	  om	  å	  kjøpe	  mer	  enn	  20%	  stilling	  (304	  timer)	  og	  arbeidet	  legges	  til	  en	  
bestemt	  dag,	  kan	  det	  ytes	  ytterligere	  rabatt	  på	  prisen.	  
	  
D.	  Større	  oppgaver/Prosjektutvikling:	  
Idenotater,	  forprosjekt,	  hovedprosjet,	  prosjektledelse,	  styreverv	  med	  mer.	  Avtales	  i	  
hvert	  enkelt	  tilfelle,	  med	  utgangspunkt	  i	  75%	  av	  markedspris	  pr.	  time.	  Ved	  kjøp	  av	  
tjenester	  opereres	  det	  med	  åpne	  regnskap	  og	  påslag	  på	  25%.	  
	  
Konklusjon:	  
Hvis	  kommunene	  ønsker	  at	  Næringshagen	  AS	  skal	  være	  en	  synlig	  aktør,	  må	  de	  bidra	  
gjennom	  en	  langsiktig	  avtale	  som	  gir	  forutsigbare	  rammer	  for	  driften.	  
	  
Ved	  å	  legge	  inn	  bagatellmessig	  bidrag	  	  på	  20,-‐	  pr.	  hode	  og	  en	  modell	  for	  
førstelinjetjenesten	  basert	  på	  tidligere	  etableringer	  får	  man	  følgende	  fordeling:	  
	   	   	   	   	  
Kommune	   Bagatellmessig	  

bidrag	  
Førstelinje-‐	  
tjeneste	  

Rådgiv/saks-‐	  
behandling	  

Tilsammen	  

Orkdal	   225.520,-‐	   150.000,-‐	   ?	   375.520,-‐	  
Skaun	   132.520,-‐	   100.000,-‐	   ?	   232.520	  
Meldal	   78.400,-‐	   100.000,-‐	   ?	   178.400	  
Agdenes	   34.380,-‐	   50.000,-‐	   ?	   84.380,-‐	  
Snillfjord	   19.969,-‐	   50.000,-‐	   ?	   69.969,-‐	  
	   	  

490.780,-‐	  
	  

450.000,-‐	  
	   	  

940.780,-‐	  
	  
Om	  en	  kommune	  ikke	  ønsker	  å	  bidra	  med	  bagatellmessig	  bidrag	  så	  kan	  den	  kommunen	  
selvsagt	  kjøpe	  tjenester	  av	  OBU	  til	  markedspris.	  Forutsatt	  ledig	  kapasistet.	  
	  
Alt	  som	  er	  beskrevet	  i	  tabellen	  er	  innenfor	  EUs	  krav	  mht	  bagatellmessig	  bidrag	  og	  
innenfor	  terskelverdi	  for	  kjøp	  av	  tjenester.	  
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Vannbruksplan for 2013-2016 har vært ute på 6 ukers høring og er nå klar for endelig vedtak 

for perioden 2013 t.o.m 2016. 

 

Det har kommet inn to uttalelser i høringsperioden. Disse er fra grunneiere i Vassbygda og 

Mattilsynet. Endringer i planen etter høringen er merket med gult. 

 

Kommunen har også vært i dialog med Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) med 

prosjektleder for vannforvaltningsforskriften Jan Habberstad. STFK rakk ikke å sende inn 

høringsuttalelse innen fristen, men dialogen bekrefter at kommunens plan med en 

Vannressursplan tilfredsstiller STFK sitt krav for å dekke handlingsplanen for 

vannregionsarbeidet. Nytt planprogram for Vannregion Trøndelag vil bli vedtatt i 2014 for 

perioden 2015-2021, og innen dette må Skaun kommunes vannressursplan være utarbeidet og 

vedtatt. Dette er allerede foreslått i Vannbruksplanen. 

 

Høringsuttalelsene fra Mattilsynet er innarbeidet i sin helhet i endelig forslag til 

Vannbruksplan med unntak av det siste punktet som omhandler lekkasjer som viser til 

delrapport om vannforsyning. Delrapporten er ikke revidert i denne omgang og inneholder 

gamle data for lekkasjeprosenten. Lekkasjeprosenten er nå under 30% og videre arbeid for å 

redusere dette er tatt inn i Vannbruksplanen. 

 

Høringsuttalelsen fra Vassbygda omhandler området rundt Hove camping og 

forurensingssituasjonen i Konstadbekken, samt ønsker for utbygging i dette området. Dette er 

et område som har både mange eldre private avløpsanlegg og hytter. Kommunen ser at det kan 

være nødvendig med et lite kommunalt renseanlegg i dette området og tar høringsuttalelsen til 

etterretning og derfor er det lagt inn forslag om forprosjekt for utredning av renseanlegg i dette 

området i planperioden. 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 
- Vannbruksplanens handlingsplan legges til grunn for i budsjettarbeidet for årene i 

 planperioden 
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BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 22/12 I  Plan og miljøutvalget 
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BEHANDLING: 

Avd. ingeniør John Ivar Reitan orienterte. 

 

Willy G. Horrigmo påpekte enkelte redaksjonelle forhold, samt kommenterte enkelte punkter i 

planen m/vedlegg. 

 

Willy G. Horrigmo fremmet følgende forslag, på vegne av Bl, Sp, SV og Frp: 

All vurdering i tekst og diagram angående slakteri fase 1, samt slakteri fase 1 og 2 på 

Høgsetåsen, tas ut av planen. 

 

Forslaget fremmet av Willy G. Horrigmo ble enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens forslag til innstilling, med vedtatte endring, ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 

Vannbruksplanen 2013-2016 vedtas, med følgende endringer: 

All vurdering i tekst og diagram angående slakteri fase 1, samt slakteri fase 1 og 2 på 

Høgsetåsen, tas ut avplanen. 
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FORORD 

Arbeidet med Vannbruksplan 2012 for Skaun kommune ble startet opp våren 2011. Planen er basert på en revisjon av 
Vannbruksplan 2009. 

Asplan Viak v/Ståle Fjorden har vært rådgiver. 

I kommunen har Jon Ivar Reitan vært prosjektleder.  I tillegg har Driftskontoret deltatt aktivt med gode råd og innspill. 
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SAMMENDRAG 

Vannbruksplan 2012 er en revisjon av tilsvarende plan som ble utarbeidet i 2009. Planen beskriver innledningsvis 
rammebetingelser og tilstand for Skaun kommune når det gjelder vannforsyning og avløpshåndtering. Videre belyser planen 
overordnede målsetninger og avvik mellom mål og tilstand. Planen avsluttes med diskusjon vedrørende aktuelle tiltak, og 
avsluttes med konkrete utbyggingsplaner for vann- og avløpssektoren. 

Skaun kommune har siden sist plan ble utarbeidet, gjennomført en rekke investeringer på både vann- og avløpssiden.   

I Buvika er det bygd nytt renseanlegg for avløp med tilhørende avskjærende ledningssystem. I løpet av mars 2012 vil nesten 
alt avløp fra Buvika være samlet, for deretter å bli renset ved det nye renseanlegget før utslipp på ca 25 dyp utenfor Ølsholm. 
Kun noen få hus ved Lykkjneset (som ikke har naturlig selvfall til avskjærende system) vil ha enkeltutslipp. I Brekka er det 
påstartet omlegging fra fellessystem og til separatsystem, samt at det gamle utslippet fra Nedre Brekka som gikk rett i fjæra 
er tatt inn på det kommunale avløpsnettet. 
I Børsa er det gamle renseanlegget erstattet med nytt moderne renseanlegg.  

På vannsiden er det gjort mindre oppgraderinger på anlegg, samt utvidelse av forsyningsområdet. Bl.a er Skjetne vannverk 
tilkoblet kommunal vannforsyning. 

For kommende periode prioriteres påbegynte arbeider med opprydding i Brekka. Dvs omlegging fra felles- til separatsystem, 
og utskifting av eldre vannforsyning med asbestsementrør. I Børsa ferdigstilles prosjektet «Avkloakkering Naustmælen» med 
Søndre byggetrinn, dvs kommunalt vann- og avløp for bebyggelse på sørsiden av E39.  

I løpet av perioden må det tas stilling til tiltak på avløpssiden for Eggkleiva og Viggja. Ved Eggkleiva må eksisterende 
renseanlegg enten oppgraderes eller det må bygges nytt anlegg. For Viggja gjelder utvidelse av avskjærende ledningssystem 
langs fjæra, og etablering av nytt renseanlegg og dyputslipp.  

Når det gjelder vannforsyning vil det ikke være behov for større tiltak på hovednettet i kommende periode. Dette skyldes i 
hovedsak en betydelig reduksjon av lekkasjevann (fra ca 43% til ca 30%) samt at utbygging i Skaun har vært vesentlig lavere 
enn forutsatt i kommuneplanens vekstmodell. 

Foreslåtte tiltak i løpet av neste 4-årsperiode er vist i tabellform under avsnitt 7.7 Utbyggingsplan avløp og 8.7 Utbyggingsplan 
vann. 
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2 RAMMEBETINGELSER  

2.2 Generelt 

I forbindelse med utslipp av sanitært avløpsvann har kommunen i prinsippet 3 ulike oppgaver: 

 Myndighetsutøver:  

- For utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre 
enn 50 pe. 

- For utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn 2000 pe til ferskvann, 
mindre enn 2000 pe til elvemunning eller mindre enn 10 000 pe til sjø. 

 Anleggseier og forurenser: Som eier av avløpsanlegg må kommunen søke om utslippstillatelse for utslipp av kommunalt 
avløpsvann og rette seg etter de krav som følger av lover, forskrifter og tillatelser. 

 Service og plikter: Gjennom forurensningsloven og tilhørende forskrifter er kommunen bl.a. pålagt å sørge for tømming 
av slamavskillere, priveter, tette tanker for ubehandlet sanitært avløpsvann og rapportere opplysninger om mindre 
avløpsanlegg til fylkesmannen. 

Disse oppgavene må utføres i samsvar med gitte statlige og kommunale rammevilkår. 

Når det gjelder vannforsyning har kommunen følgende oppgaver: 

 Vannverkseier: Som eier av godkjenningspliktige vannverk må kommunen søke om godkjenning iht. 
drikkevannsforskriften. Mattilsynet er godkjenningsmyndighet. 

 Service og plikter: Kommunen som vannverkseier skal påse at drikkevannet tilfredsstiller kravene til kvalitet, mengde og 
leveringssikkerhet når det leveres til forbruker. Vannverkseier har videre en klar opplysningsplikt, både til egne 
mottakere og tilsynsmyndighet. Opplysningsplikten gjelder all relevant informasjon om drikkevannskvaliteten, og en 
løpende orientering i de tilfeller vannforsyningssystemet ikke tilfredsstiller de gjeldende krav. 

I det videre er det gitt en oversikt over de mest sentrale direktiver, lover og forskrifter som regulerer vannforsyning og 
avløpsbehandling. Oversikten er ikke fullstendig. 

2.3 Internasjonale rammebetingelser 

2.3.2 EU’s rammedirektiv for vann 

Det overordnede målet med EU’s rammedirektiv for vann (Vanndirektivet, 2000/60/EF av 23.10.2000) er å fastlegge en 
ramme for beskyttelse og, om nødvendig forbedring, av miljøstatus for vassdrag og sjøer, brakkvann, kystnært vann og 
grunnvann. I direktivet legges det stor vekt på at ulike faktorer som påvirker vassdrag og grunnvann skal ses under ett. Det 
tas derfor utgangspunkt i en nedbørfeltbasert forvaltning av vannressursene. Det miljømessige målet som minimum skal 
oppnås, betegnes som "god vannstatus" og skal nås senest 15 år etter at direktivet er trådt i kraft. Vanndirektivet ble gjort 
gjeldende i for medlemsstatene 22. desember 2000. Vanndirektivet ble gjort gjeldende for Norge ved innføringen av 
Vannforvaltningsforskriften, som trådde i kraft 01.01.2007. 

2.3.3 Avløpsdirektivet 
 
Avløpsdirektivet (Rådsdirektiv av 21. Mai 1991 om rensing av avløpsvann fra byområder, 91/271/EØF, med endring av 
98/15/EF) er implementert i norsk lovgivning gjennom avløpsbestemmelsene i forurensningsforskriften.  

Avløpsdirektivet gjelder oppsamling, rensing og utslipp av avløpsvann fra tettbebyggelse, samt rensing og utslipp av spillvann 
fra visse industrisektorer. Direktivet setter spesifikke rensekrav til og tidsfrister for avløpsvann over tettbebyggelse 2.000 pe1 
ved utslipp til ferskvannsforekomster og elvemunninger, og 10.000 pe1 ved utslipp til kystfarvann.  
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Alle utslipp av kommunalt avløpsvann må minimum tilfredsstille kravet til primærrensing. Alle utslipp til ferskvann og til 
elvemunninger skal gjennomgå fosforfjerning. Utslipp større enn 2.000 pe til ferskvann og elvemunninger må i tillegg 
tilfredsstille kravene til sekundærrensing2.  

For utslipp mellom 2.000 og 10.000 pe til elvemunning på strekningen Lindesnes – Grense Jakobselv kan fylkesmannen stille 
mindre strenge krav til rensing enn sekundærrensing. Forutsetningen er at utslippet minst har gjennomgått primærrensing og 
at anleggseier gjennom grundige undersøkelser3 kan vise både at utslippene ikke har skadevirkninger på miljøet og at 
resipienten kan klassifiseres som mindre følsom.  

 
1 pe = personenhet. Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oskygenforbruk over fem døgn 
(BOF5) på 60 gram oksygen per døgn (1 pe tilsvarer ca. 1,5 pe etter tidligere tradisjonell regnemåte). 
 
2 70% reduksjon av BOF5 eller maks 25 mg/l O2 ved utslipp, og 75% reduksjon av KOFCR eller maks 125 mg/l O2 ved utslipp 
 
3 NIVA har på oppdrag fra SFT utarbeidet en egen veileder i planlegging, gjennomføring og rapportering av 
resipientundersøkelser i samsvar med kravene i EUs Avløpsdirektiv (juni 2002) 

2.4 Nasjonale lover og forskrifter 

2.4.1 Forurensningsloven 

Dette er den sentrale loven med hensyn til utslipp av forurensninger og ivaretakelse av miljø. Lovens formål er å ”verne det 
ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre 
behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut 
over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse”.  

En rekke forskrifter er hjemlet i Forurensningsloven: 

2.4.2 Forskrift om begrensning av forurensning  

Forskriften er hjemlet i Forurensningsloven. Forskriften gjelder utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse 
med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg. 

Forskriften er hjemlet i Forurensningsloven. Del 4 ”Avløp” omhandler følgende i tillegg til generell bestemmelser om avløp: 

 Kapittel 12 - Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende 

 Kapittel 13 - Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse  

 Kapittel 14 - Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelse  

 Kapittel 15 - Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann 

 Kapittel 15A - Påslipp, herunder  

o Amalgamholdig avløpsvann 

o Fotokjemikalieholdig avløpsvann 

 Kapittel 15B - Rensing av avløpsvann 

 Kapittel 16 - Kommunale vann- og avløpsgebyrer 

2.4.3 Forskrift om rammer for vannforvaltningen 

Forskriften omfatter en innføring av EUs rammedirektiv for vann i Norge, og en forankring av dette i norsk rett.  
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Forskriften innebærer en mer helhetlig og økosystembasert forvaltning av vassdrag og sjøer, brakkvann, kystnært vann og 
grunnvann i Norge ved utarbeidelse nav helhetlige forvaltningsplaner i henhold til EUs rammedirektiv. Hovedformålet er å 
beskytte, og om nødvendig forbedre, tilstand for vannforekomstene. Forvaltningsarbeidet gjennomføres i en rekke trinn fra 
karakterisering av vannforekomster, via utarbeidelse av miljømål og tiltaksplan for hver vannforekomst, til en endelig 
forvaltningsplan for større forvaltningsområder/ vannregioner. 

Forskriften ble fastsatt 15.12.2006 og gjort gjeldende fra 1.1.2007. 

2.4.4 Forskrift om vannforsyning og drikkevann 

Forskriften har til formål å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet, herunder å 
sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende.  

Forskriften omfatter alt drikkevann uavhengig av dets opprinnelse, og uavhengig av om det leveres forbruker gjennom 
distribusjonsnett, fra tankvogn eller tankskip, i flasker eller annen emballasje. Forskriften omfatter videre ethvert 
vannforsyningssystem og internt fordelingsnett som skal levere drikkevann, og ethvert forhold som kan medføre forurensning 
av råvann og drikkevann i vannforsyningssystem eller internt fordelingsnett.  

Forskriften er hjemlet i næringsmiddelloven, lov om helsemessig og sosial beredskap, kommunehelsetjenesteloven og EUs 
drikkevannsdirektiv. Forskriften omfatter ikke vann omfattet av legemiddellovgivningen eller naturlig mineralvann og 
kildevann.  

2.4.5 Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen 

Forskriften skal sikre en systematisert gjennomføring av tiltak for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. Den som er ansvarlig 
for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll, og enhver som driver eller deltar i aktivitet som 
omfattes av forskriften plikter å påse at internkontrollen etterleves. Internkontrollen skal dokumenteres i det omfang som er 
nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig 
for tilsynsmyndigheten.  

2.5 Lokale rammevilkår 

I tillegg til internasjonale og nasjonale rammebetingelser må en vannbruksplan også forholde seg til og koordineres mot 
øvrige lokale rammebetingelser og planer.  

Følgende kommunedelplaner og andre planer for kommunal utvikling inngår i grunnlagsmaterialet med hensyn til lokale 
rammebetingelser for vannbruksplanen: 

 Kommuneplanens langsiktige del, vedtatt 09.02.2005 
 Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.09.2007 
 Vannbruksplan 2009 
 Vekstmodell Skaun kommune, vedtatt 21.02.2007 
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3 TILSTANDSBESKRIVELSE  

3.1 Vannforekomster og brukerinteresser 

Kartet over Skaun viser et vell av større og mindre innsjøer, vann, elver og bekker. De fleste ligger slik til at de er lite påvirket 
av menneskelig aktivitet, og tilstanden kan beskrives som ”naturtilstanden”.  

Derimot er situasjonen rundt vannforekomstene i de bebygde områdene av kommunen mer konfliktfylt. Ofte er det ulike 
brukerinteresser knyttet til disse forekomstene; - de er spennende naturelementer som er mål for fritidsaktiviteter som bading, 
fiske og rekreasjon. Samtidig er de resipienter for avløpsvann, de mottar avrenning fra næringsinteresser (landbruk og 
industri), noen er regulert for energiproduksjon og noen er vannkilder og krever spesiell beskyttelse. 

I tilstandsbeskrivelsen tatt for oss de vannforekomstene hvor det er nevneverdig menneskelig aktivitet i nedbørsfeltene, 
drikkevannskildene, de som er mål for motstridende brukerinteresser og øvrige vannforekomster det har blitt stilt spørsmål 
ved kvaliteten på i forbindelse med arbeidet i Vannressursutvalget. Følgende vannforekomster/vannmiljøer behandles derfor 
spesielt i vannbruksplanen:  

3.1.1 Innsjøer og vann 

Laugen: benyttes både til friluftsbad, sportsfiske (ørret, røye og ål) og rekreasjon. 
Laugen og flere av tilførselsbekkene er resipient for avløp fra spredte 
avløpsanlegg, kommunale renseanlegg, samt arealavrenning og punktutslipp fra 
landbruket. Laugen er også regulert for produksjon av vannkraft. TrønderEnergi 
AS har konsesjon for å regulere innenfor 6 meter. Laugen har derfor meget lav 
vannstand om vinteren og i nedbørsfattige perioder om sommeren.  

Malmsjøen: er hoveddrikkevannskilde for Skaun kommune. Pr. dato er det ca. 
4.500 av kommunens ca. 6.300 innbyggere som forsynes fra denne vannkilden. 
Det er derfor restriksjoner på bruken av vannforekomsten og nedbørsfeltet. Den 
brukes til friluftsbad (bare grunneiere), rekreasjon og fiske (ørret, røye og ål). Den 
er videre resipient for spredte avløpsanlegg og punktutslipp og arealavrenning fra 
landbruket. 

Ånøya: tilhører både Skaun og Melhus kommune. Noen boliger og hytter har 
fremdeles Ånøya som drikkevannskilde. Ånøya benyttes til både friluftsbad, 
rekreasjon og sportsfiske. Den er også resipient for arealavrenning og punktutslipp 
fra landbruket, samt kloakkutslipp fra spredte avløpsanlegg. Ånøya er regulert for 
kraftproduksjon. 

Langvatnet, Nydammen/ Femtidammen: Langvatnet og Nydammen/ Femtidammen er krisevannskilder for det kommunale 
vannverket.  

Kjølvatnet, Kvernsjøen: Dette er vannkilder for private vannverk. 

Rossvatnet: Kilde til Rossvatnet vannverk (i tillegg til grunnvannsbrønner) 

Gåstjønna: reservevannkilde for Aunan Vassverk 

Sætervatnet: Mindre innsjø. Inkludert i Vannresursutvalgets arbeid basert på bekymring knyttet til tilstand. 

3.1.2 Elver 

Vigda: Vigda ligger på kommunegrensen mellom Melhus og Skaun. Kilde er Ånøya (som igjen får forsyning fra bl.a. 
Malmsjøen). Vigda brukes både til rekreasjon, friluftsbad og sportsfiske (laks og sjøørret). Ånøya er regulert til 
kraftproduksjon, og dette påvirker vannføringen i Vigda - spesielt i sommermånedene. Vigda er også resipient for 
avløpsrenseanlegget på Lereggen, samt for avløp fra spredt bebyggelse. I Buvika er det flere installasjoner på det 
kommunale avløpsnettet som har utløp/nødutløp til Vigda. 

Kalde fakta: Nedbørsfelt: 96 km2 
Overflateareal: 2 km2 

 Jordbruksareal: 18% 
 Største dyp: 32 m 

Kalde fakta: Nedbørsfelt: 15,6 km2 
Overflateareal: 2,3 km2 

 Største dyp: 94,5 m 

Kalde fakta: Overflateareal: 10,6 km2 
 Største dyp: 91,5 m 
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Børselva: Kilde for Børselva er Laugen. Børselva benyttes til friluftsbad (begrenset omfang), rekreasjon og sportsfiske (laks 
og sjøørret). Laugen er regulert for kraftproduksjon, hvilket vannføringen i elva til tider bærer sterkt preg av. Børselva er 
resipient for avløp fra spredt bebyggelse samt fra renseanlegget på Eggkleiva. I Børsa sentrum er det flere installasjoner på 
det kommunale avløpsnettet som har utløp/nødutløp til Børselva.  

Viggjaelva: Elva benyttes til sportsfiske (sjøørret) og rekreasjon. Den er resipient for arealavrenning og punktutslipp fra 
landbruket, samt fra spredte avløpsanlegg. 

Mora og Vennabekken: Mora og Vennabekken er tilførselsbekker til innsjøen Laugen. 

Saltnesbekken og Hammerbekken: Bekkene omfatter et mindre vassdrag fra Sætervatnet og Nydammen/Femtidammen 
som har utslipp i Buvikfjæra. 

Eisa: Bekken har utløp til Malmsjøen ikke langt fra inntaket til vannverket. Bekken har i noen perioder vært forurenset fra 
muligens husdyrgjødsling i tilsigsområdet. 

Konstadbekken: Bekken går fra Malmsjøen til Ånøya. Bekken er påvirket av avløp fra spredte avløpsanlegg for boliger, 
fritidsbebyggelse og camping i tilsigsområdet. 

3.1.3 Grunnvann 

Det er gjennomført en karakterisering av grunnvannsforekomstene i kommunen. Dette arbeidet er presentert i en egen 
rapport som er et vedlegg til Vannbruksplanen. Denne rapporten gir en oversikt over de viktigste grunnvannsforekomstene i 
kommunen, samt en enkel risikoanalyse av disse forekomstene basert på analyser av belastning og sårbarhet. 

3.1.4 Kystfarvann 

Buvikfjæra: Området brukes både til friluftsbad, rekreasjon og sportsfiske. Buvikfjæra har stor ornitologisk verdi. I forrige 
planperiode er det gjennomført store oppryddingsarbeider på avløp i Buvika. Det er lagt avskjærende ledningsanlegg på hele 
strekningen mellom Lykkjneset og Brekka. Alt avløp fra Buvika føres til nytt renseanlegg ved Ølsholm og dretter slippes ut via 
ny utslippsledning på ca 35 m dyp. Anlegget er tatt i bruk og de siste pumpestasjonen settes i drift i løpet av februar/mars 
2012. 

Børsafjæra: Området brukes både til friluftsbad, småbåthavn, rekreasjon og sportsfiske. Børsafjæra har stor ornitologisk 
verdi. Det kommunale renseanlegget (nytt anlegg igangsatt mars 2010) har utslipp ved Elistranda. Utslippet føres ca. 300 m 
ut fra land. Utslippsdyp er ca. 35 m.  

Viggjafjæra: Området benyttes til friluftsbad, rekreasjon og sportsfiske. Fjæra er resipient for avløp fra kommunalt 
ledningsanlegg. Det er to separate kommunale utslipp. Ingen har renseinnretning. Begge utslippene er ført til ca. 30 m dyp. 
Det er også utslipp fra spredte avløpsanlegg til fjæreområdet. I 1995 ble det lagt en avskjærende ledning langs deler av fjæra.  

3.2 Tilstand – klassifisering av vannforekomster 

I forbindelse med innføring av EUs vanndirektiv, er det utarbeidet i 2009 en forvaltningsplan for vannregion Trøndelag. 
Vannområde Gaula er et av fire vannområder som skal behandles i første fase av dette arbeidet. Fra dette er det høstet 
erfaringer som siden skal brukes til å utarbeide tilsvarende forvaltningsplaner for alle vannområder i vannregionen. Fristen for 
øvrige vannområder for å legge fram en forvaltningsplan med tiltaksprogram er 2015. 

Som en første fase i dette arbeidet har Vannregionutvalgene karakterisert vannforekomstene i vannområde Gaula basert på 
tilgjengelige data. Vannforekomstene er karakterisert med I) risiko, II) mulig risiko eller III)ingen risiko for ikke å nå 
miljømålene (fastsatt basert på EUs rammedirektiv) i år 2005 og år 2015. I tillegg er vannforekomstene karakterisert ved en 
tilstand i år 2007. Karakteriseringen er ikke gjennomført for alle vannforekomstene ennå. De viktigste vannforekomstene i 
kategorien innsjø og elv er inkludert for Skaun kommune. Når det gjelder kystforekomstene er disse ikke karakterisert per 
dato. Karakterisering og vurdering av vannforekomstene, basert på SFTs system og 2003 data, basert på vanndirektivets 
skala vurdert i 2007 og risikovurdert i henhold til vanndirektivet som beskrevet ovenfor, er vist i Tabell 1. Sammenhengen 
mellom SFTs system og karakterisering i henhold vanndirektivet benyttet i innledende fase av implementering av 
vanndirektivet er vist i Figur 1.  
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Tabell 1 Oversikt over karakterisering foretatt av vannforekomstene i Gaula vannområde 

Navn Type Tilstand iht SFT 2003 
Økologisk tilstand 

2007 Vurdert risiko 2015 

Ånøya Innsjø, SMVF* Moderat Mulig risiko 

Malmsjøen Innsjø, drikkevann Moderat Mulig risiko 
Femtidammen/ 
Nydammen Innsjø, drikkevann Dårlig Risiko 

Kvernsjøen Innsjø, drikkevann Udefinert Ingen risiko 

Kjølvatnet Innsjø, drikkevann Udefinert Ingen risiko 

Gåsvatnet Innsjø Udefinert Udefinert 

Langvatnet Innsjø, drikkevann Udefinert Udefinert 

Sætervatnet Innsjø Moderat Risiko 

Laugen Innsjø, SMVF* God Moderat Risiko 

Vigda - nederste del Elv, SMVF* God Dårlig Mulig risiko 

Vigda - øverste del Elv, SMVF* God Moderat Risiko 

Konstadbekken Elv Dårlig Risiko 

Eisa Elv Moderat Mulig risiko 

Hammerbekken Elv Moderat Risiko 

Børselva - nedre del Elv, SMVF* Mindre god Moderat Risiko 

Børselva - øvre del Elv, SMVF* God Moderat Risiko 

Saltnesbekken Elv Dårlig Risiko 

Vennaelva Elv Udefinert Risiko 

Mora Elv Udefinert Mulig risiko 

Viggja Elv Dårlig God Mulig risiko 

Buvikfjæra Kystvann Mindre god Udefinert Udefinert 

Børsafjæra Kystvann Mindre god Udefinert Udefinert 

Viggjafjæra Kystvann Mindre god Udefinert Udefinert 
*Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) er foreløpig klassifisert. Videre undersøkelser skal gjøres i forbindelse med arbeidet med forvaltningsplan for å 
avdekke om vannforekomstene skal komme i denne kategorien eller ikke. 

 

Figur 1 Sammenheng mellom dagens system for bestemmelse av tilstand, basert på STFs klassesystem, og vanndirektivets 
nye system for klassifisering av økologisk tilstand. Sammenhengen benyttes kun i innledende fase ved innføring av 
vanndirektivet for en innledende karakterisering av vannforekomster og risikogruppering av disse.  
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3.3 Påvirkere – vannmiljø 

3.3.1 Avløpsanlegg og landbruk 

I diagrammet under vises hvor mye henholdsvis utslipp fra avløpsanlegg og landbruksaktiviteter utgjør for resipientene.  

Grunnlagsdata er fra 2003. Redigert 2012, hvor kun tall for kommunale anlegg er revidert. 

For fjæreområdene er det ikke beregnet utslipp fra landbruksaktiviteter. I disse områdene er imidlertid det meste av 
arealavrenningen avskjært av overvannssystem langs dagens E39 og vil slippes ut sammen med overvannet. Det er derfor 
mulig at det er betydelige forurensningsutslipp fra overvannssystemet i enkelte områder. 

For ferskvannsresipientene er det klart at arealavrenning fra landbruksaktivitet er klart den største kilden til utslipp av 
næringsstoffer (fosfor), men også utslipp fra spredte avløpsanlegg, gjødsellagre og til dels siloanlegg bidrar. En vesentlig 
forskjell mellom arealavrenning og utslipp fra avløpsanleggene er at de sistnevnte også bidrar med sykdomsfremkallende 
bakterier. 

En annen viktig forskjell er at arealavrenningen kommer i perioder med mye nedbør når det er mye vann i elvene og dermed 
god fortynning, og at den er sesongbetont. Tilførselen av avløpsvann er konstant over hele året – også når det er lite vann i 
elvene.  

3.3.2 Industrien 

Den største virksomheten i kommunen er Norgesmøllene i Buvika. Jordbruk og skogbruk er sammen med foredling av 
landbruksprodukt viktige næringer. Ellers kjennetegnes næringslivet i Skaun av mange små og mellomstore virksomheter, 
spesielt innenfor bygg- og anleggsfagene.  

De fleste virksomhetene er tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet. Vannforbruk og avløp er av en slik art at det ikke 
skaper spesielle behov i forhold til disse anleggene. 
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3.3.3 Andre brukere 

Både Laugen og Ånøya er regulert til kraftproduksjon. Dette påvirker både vannstanden i disse innsjøene og vannføringen i 
Vigda og Børsaelva. Vannstand og vannføring har stor betydning for vannkvaliteten og for toleranse i forhold til 
forurensningsutslipp. Generelt gjelder at når vannmengden minker (vannstand og vannføring) minker, øker konsentrasjonene 
av utslippene, og evnen til selvrensing minker. 

Malmsjøen er regulert til vannforsyning. Denne konsesjonen omfatter maksimalt 10 cm reguleringshøyde. I tillegg finnes en 
egen konsesjon (Kjell Konstad) som omfatter en reguleringshøyde på 50 cm. 

3.4 Tjenesteyting 

3.4.1 Kommunal vannforsyning  

Malmsjøen kommunale vannverk leverer i dag vann til ca. 70 % av kommunens befolkning. Rentvannskvaliteten 
karakteriseres som meget god, og er i tråd med drikkevannsforskriftens krav.  

Vannverket har en bassengkapasitet på ca. 4.000 m3 fordelt på 5 høydebasseng. Dette tilsvarer per i dag en total reserve på 
ca 2,4 døgn med middelforbruk.  Systemet er knyttet sammen med 4 trykkøkningsstasjoner, hvorav 3 har nødstrømsforsyning 
ved nettutfall. Ledningsnettet utgjør ca 102 km, hvorav ca. 79 % er PVC.  På enkelte delstrekninger med 
asbestsementledninger registreres en relativt høy bruddfrekvens. Asbestsementledninger utgjør 6,2 % av ledningsnettet. Det 
er etablert vannmålere på 21 punkter i nettet for overvåkning og lekkasjekontroll.  

Malmsjøen vannverk ble godkjent iht. drikkevannsforskriften i 2003. Kommunen har etablert et internkontrollsystem (IK-Mat) 
og utarbeidet en beredskapsplan for vann i 2002.   

Lekkasjemengden er på ca 30 %. 
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3.4.2 Privat vannforsyning 

De av kommunens innbyggere som ikke er tilknyttet kommunal vannforsyning får enten vann fra de 10 registrerte private 
vannverkene som er idrift, eller fra små-/enkeltanlegg. Tabellen nedenfor viser en oversikt over de private vannverkene  

Tabell 2 Oversikt over private vannverk i Skaun kommune 

Vannverk Kilde Årlig vann-
produksjon 

m3/år 

Forsynings-
område 

Vann-
behandling 

Vannkvalitet rapportert 
til vannverksregisteret 

Ca. personer 
tilknyttet 

Status 
godkjenning 

Aunan 
vannverk A/L 

Grunnvann, 
3 brønner i 

fjell 

7.300 Aunbygda Ingen Rutinemessig 
prøvetaking 16 g/år viser 
Ingen overskridelser på 
bakteriologisk kvalitet 

siste 5 år. Generelt god 
vannkvalitet. 

105 Ikke godkjent 

Rossvatnet 
vannverk A/L 

Grunnvann, 
3 brønner i 

fjell 

14.000 Jåren Avherding  155 
fastboende, 

180 inkl. 
fitidsboliger 

Godkjent i 
2005 

Kvernsjøen 
vannverk 

Kvernsjøen 37.000 
hvorav 
25.000 

leveres til By 
vassverk 

Eggan, Rian Felling 
/desinfeksjon 

med UV 

Rutinemessig 
prøvetaking 19 g/år viser 
ingen overskridelser på 
bakteriologisk kvalitet 

siste år. Ingen 
overskridelser på farge. 

157 Godkjent i 
2007 

By vassverk Kvernsjøen 25.000 
mottas fra 

Kvernsjøen 
VV 

Jåren, Rian, 
Eggkleiva 

Som 
Kvernsjøen 

VV 

Som Kvernsjøen VV 150 Søknad sendt 
2007.* 

 

Hove 
vannverk 

Kjølvatnet  Hove Ingen Rutinemessig 
prøvetaking 4 g/år viser 

overskridelser på 
bakteriologisk kvalitet på 

5/34 prøver siste 5 år. 
Ingen overskridelser på 

farge. 

25 
fastboende, 

100 inkl. 
fritidsboliger 

Ikke godkjent 

Kjølvatnet 
vassverk A/L 

Kjølvatnet 12.000 Lerånda, 
Lereggen, 

Vigdal 

Desinfeksjon 
under 

etablering 

 160 Godkjent 
2011 

Lisbetsæter Grunnvann  Lisbetsæter Ingen  Gården + 13 
hytter. 

Servering 
avsluttet. 

Ikke 
godkjennigs 

pliktig 

Vassbygda Malmsjøen  Solhøgda Ingen  13 boliger og 
2 

fritidsboliger 

Ikke 
godkjennings

-pliktig 
Sætran Grunnvann   Ingen  1 hus + 

camping 
Ikke godkjent 

* Søknad er under behandling hos Mattilsynet. Det forventes en ordning innunder godkjenningen til Kvernsjøen vannverk. 

Ledningsnettet ved de private vannverkene er i all hovedsak plastledninger (PE, PVC) i mindre dimensjoner. De fleste har 
magasinkapasitet i systemet. 

3.4.3 Kommunale avløpsanlegg og øvrige tjenester tilknyttet avløp 

Det er utbygd kommunale avløpsanlegg i områdene Børsa, Buvika, Viggja, Eggkleiva, Lereggen og Venn. Til sammen er ca. 
60 % av kommunens befolkning tilknyttet disse anleggene. 

Kommunen (via HAMOS IKS) er ansvarlig for tømming av private slamavskillerne. Tømmingen skjer i tråd med gjeldende 
forskrifter som regulerer slamtømming.  
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3.4.4 Private avløpsanlegg 
 
Den delen av befolkningen som ikke er tilknyttet kommunale avløpsanlegg er enten tilknyttet private fellesanlegg eller private 
enkelthusanlegg. Det er 1122 private mindre avløpsanlegg i Skaun kommune. 
 
Det kun i øvre Skaun at det er grunnforhold for naturlig infiltrasjon. Anlegg langs sjøen har slamavskiller med utslipp til sjøen, 
som er en godkjent løsning i henhold til forskriften. 
 
De dårligste anleggene er de mange eldre sandfilteranleggene i kommunen som begynner å fungere dårlig. En kan kun regne 
med 10-20 års levetid på et sandfilteranlegg. 
 
På midten av 90-tallet ble det gjort et arbeid i kommunen med registrering av de private anleggene og det ble sendt krav om 
utbedring av de anlegg som ikke var i henhold til daværende forskrift. Påleggene var mest rettet mot feil størrelse på 
slamavskiller, eller krav om ny utslippstillatelse for eiendommer helt uten anlegg. Det ble gjort lite med eksisterende 
sandfilteranlegg. 
 
Med innføringen av Vannrammedirektivet og den sentrale vannforvaltningsforskriften, er det nødvendig å foreta en 
opprydning av forholdene omkring spredt avløp for å kunne oppnå miljømålene for vannressursene. 
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4 MÅLFORMULERINGER 

For å styre arbeidet – både med vannbruksplanen og på vann- og avløpssektoren er det utarbeidet mål for vannmiljøet og 
tjenesteyting overfor befolkning og næringsliv i kommunen: 

4.1 Vannmiljø 
 
Overordnet miljømål for alt 
overflatevann i Skaun kommune er at 
de som et minimum skal ha "god 
tilstand" 

 Dette målet er i samsvar med hovedprinsippet i EUs Rammedirektiv 
for vann som sier at innen 2015 skal mengde vann og 
vannforekomstens fysiske utforming, kjemiske og biologiske forhold 
ikke avvike for mye fra de forhold som ville ha eksistert dersom 
vannforekomsten ikke hadde vært påvirket av menneskelig aktivitet. 
Tilstand i en vannforekomst beskrives ved inndeling i fem klasser; 
"svært god”, ”god”, ”moderat”, ”dårlig” og ”svært dårlig” økologisk 
tilstand. 

  

  
Miljømål for beskyttede 
vannforekomster er at tilstanden i 
disse skal være lik naturtilstanden; 
det vil si ”svært god” økologisk 
tilstand.  

 Gjelder vannforekomster som benyttes, eller i framtiden er tenkt 
benyttet, til vannforsyning. Vannforekomstene skal registreres som 
beskyttede vannforekomster. Begrunnelsen for å ha et så høyt mål 
for drikkevannskildene er at god råvannskvalitet er et godt 
utgangspunkt for god drikkevannskvalitet hjemme hos abonnentene, 
samt at det reduserer behovet for fordyrende 
vannbehandlingsanlegg. Målet betyr ikke at det ikke kan foregå 
aktivitet i nedbørsfeltet til vannkildene, men forurensningsutslippene 
kan ikke være slik at det medfører forringelse eller fare for 
forringelse av vannkvaliteten/naturtilstanden.  
Målet gjelder i Skaun kommune for: 
 Malmsjøen 
 Kjølvatnet  
 Kvernsjøen 
 Gåsvatnet 
 Nydammen/ Femtidammen  
 Langvatnet 

  

   
Miljømål for sterkt modifiserte 
vannforekomster (SMVF) og kunstige 
vannforekomster (KVF) er at disse 
skal oppnå et "godt økologisk 
potensial"  

 En vannforekomst av overflatevann som har gjennomgått fysiske 
endringer som følge av samfunnsnyttig menneskelig virksomhet kan 
utpekes som KVF eller SMVF etter gitte kriterier. Godt økologisk 
potensial er den beste tilstanden man kan oppnå etter 
gjennomføring av alle relevante avbøtende tiltak uten at man fjerner 
hensikten med inngrepet som ligger til grunn for SMVF-
kategoriseringen.  
Følgende vannforekomster i Skaun kommune vurderes foreløpig å 
falle innunder SMVF: 
 Laugen 
 Ånøya 
 Børselva 
 Vigda 
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Miljømål for alt øvrig overflatevann er 
at den økologiske tilstanden skal 
være ”god” eller bedre. 

 Målet medfører at det må settes inn tiltak ved reduksjon av 
forurensningsutslipp direkte til, og i nedbørsfeltet til de 
vannforekomster som ikke tilfredsstiller miljømålet. For de 
vannforekomster som tilfredsstiller målet i dag betyr ikke dette at det 
ikke kan foregå aktivitet i nedbørsfeltet til disse vannforekomstene, 
men forurensningsutslippene kan ikke være slik at det medfører 
forringelse eller fare for forringelse av vannkvaliteten/naturtilstanden. 
Målet betyr at dagens aktiviteter kan fortsette som før, men at 
eventuelle utslipp fra ny aktivitet må vurderes opp mot vannkvalitet.  
De vannforekomster i Skaun kommune som er vurdert å være i fare 
for ikke å oppfylle miljømålene innen år 2015 er: 
 innsjøen Sætervatnet 
 elvene Viggjaelva, Vennabekken og Mora 
 bekkene Konstadbekken, Eisa, Hammerbekken og 

Saltnesbekken. 

  

   
Det skal ikke være synlige 
forurensningsutslipp – verken fra 
kommunale eller private avløpsanlegg 
– til noen vannforekomst. 

 Målet innebærer at den fysiske utformingen av utslippspunktene 
samt valg av lokalitet for utslipp må vies oppmerksomhet. Det 
medfører at kommunen også har et ansvar for de private anleggene; 
De private anleggseierne har et selvstendig ansvar for at anleggene 
de benytter fungerer tilfredsstillende i forhold til sine behov, mens 
kommunen har ansvar for at de ikke er til ulempe for miljøet og 
allmennheten. Målet vil således medføre at det stilles krav til 
utforming og valg av type anlegg for de private anleggseierne. 

  

4.2 Tjenesteyting 
 
De kommunale avløpsanleggene skal 
ha nok kapasitet og være driftssikre 
slik at de ikke gir unødvendige 
ulemper til abonnentene. 

Målet innebærer at ved både planlegging og drift av 
avløpsanleggene skal tjenesteyting overfor innbyggerne ivaretas. 
Kommunen har ansvar for at anleggene fungerer tilfredsstillende og 
at innbyggernes ulemper i forbindelse med driftsstans, tilstopping og 
lignende gjøres så små som mulig.  

  
De kommunale avløpsanleggene skal 
forvaltes slik at mål i forhold til 
tjenesteyting og miljø oppnås til 
lavest mulig kostnad. 

Investering, drift og vedlikehold av avløpsanleggene skal være 
selvfinansierende gjennom gebyrinntekter. Målet innebærer at 
gebyrene skal holdes så lave som mulig samtidig som 
abonnentenes krav til service og hensyn til miljøet ivaretas. 

   
Befolkning, landbruk og næringsliv i 
Skaun kommune knyttet til kommunal 
vannforsyning, skal ha sikker 
forsyning av nok og godt vann. 

Dette og øvrige overordnede mål tilknyttet vannforsyningen gjelder 
alle innbyggere i kommunen knyttet til kommunal vannforsyning. 
Målet innebærer at kapasiteten i vannforsyningen skal være slik at 
restriksjoner på fornuftig forbruk er unødvendig. Kvaliteten på 
drikkevannet skal være stabil og tilfredsstille kravene i 
drikkevannsforskriften og/eller andre avtalte standarder.  
Leveringssikkerheten skal være høy og tilfredsstille avtalte krav til 
minsteavvik i mengde, kvalitet og varighet. 

 

  
Skaun kommune kan, - ved 
forespørsel, tilby seg å overta ansvar 
for private vannverk der disse kan 
drives etter 
selvfinansieringsprinsippet. 

Dette betyr at Skaun kommune kan, - ved uttrykt ønske fra det 
private vannverkets side, overta ansvar for private vannverk (enten 
ved direkte overtakelse eller overføring av vann fra kommunalt 
vannverk). Dette gjelder de vannverk hvor kostnader for overtakelse 
og nødvendige tiltak lar seg tilbakebetale i løpet av anleggsdelenes 
forventede levetid med eksisterende antall abonnenter og et 
avgiftsnivå på linje med det kommunale. Dette må behandles og 
vedtas politisk i hvert enkelt tilfelle. 
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Vannverkene skal løse sine oppgaver 
effektivt, og på rimeligste måte, med 
en tilfredsstillende standard. 

Alle kostnader tilknyttet vannforsyning skal dekkes over vanngebyr, 
og således være selvfinansierende. Målet innebærer imidlertid at 
både drift og prioritering og gjennomføring av utbyggingstiltak skal 
skje på et forsvarlig planmessig og økonomisk grunnlag. 

 
  
Vannverkene skal drive et aktivt 
forebyggende arbeid og ha en høy 
beredskap for å løse og unngå 
alvorlige krisesituasjoner. 

Et mål om høy beredskap setter klare krav til plangrunnlag, 
kompetanse og tilfredsstillende økonomiske ressurser. 
Ambisjonsnivået må naturlig ligge høyt for Malmsjøen vannverk, 
siden dette forsyner hovedvekten av befolkning, skoler, institusjoner 
og næringsliv. 
 
Drikkevannshensyn skal vurderes som et overordnet 
samfunnshensyn ved all utøvelse av kommunal myndighet og 
kommunal eierrettigheter.  

 
 
Avveining av drikkevannshensyn mot 
andre samfunnshensyn 
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5 KLARGJØRING AV AVVIK MELLOM MÅL OG TILSTAND 

5.1 Vannmiljø 

5.1.1 Strendene 

Siden forrige Vannbruksplan (2009) er det gjennomført omfattende arbeider som bidrar til reduserte utslipp langs strendene. 
Status for kommunale avløpsanlegg med utslipp til sjø er flg: 

Buvika 
Nytt avløpsrenseanlegg satt i drift januar 2010. Det er lagt avskjærende ledningssystem fra Lykkjneset til Brekka. De siste 
pumpestasjonene vil bli satt i drift i løpet av vinteren 2012. Det gjenstår kun enkelthus ved Lykkjneset som ikke er tilkoblet det 
avskjærende ledningssystemet. Disse har separate utslipp. 

Børsa 
Nytt avløpsanlegg satt i drift mars 2010. Avskjærende ledningssystem er ferdig utbygd.  

Viggja 
I Viggja er det ikke renseinnretning på avløpsutslippene. Dette er i strid med gjeldende regelverk. 

5.1.2 Drikkevannskildene 

Malmsjøen som kommunens hovedkilde for drikkevann, har et vannmiljø som er vurdert å ha en moderat økologisk tilstand 
og dermed ikke oppfyller målsetningen om en svært god økologisk tilstand. Malmsjøen er vurdert med en mulig risiko for ikke 
å oppfylle sine miljømål innen 2015. Tilstanden for kommunens nød-vannkilde Femtidammen/Nydammen har et vannmiljø 
som er vurdert å ha en dårlig økologisk tilstand, og med risiko for ikke å oppfylle sine miljømål innen 2015.  

Malmsjøen må karakteriseres som meget god både mtp. bakteriologisk og fysisk-/kjemisk vannkvalitet. Statistikk fra perioden 
2004-2012 viser  følgende: 

 Fargetall:  Stabilt (ca 15 mg Pt/l), antydning til svak nedgang siste 2-3 år (naturlige variasjoner!) 
 Kimtall:  Svak nedgang etter 2005/2006 
 Koliforme bakterier: Markert nedgang etter 2005. Kun registrert ved 3 tilfeller etter 2007. 

Ovennevnte skyldes sannsynligvis positiv effekt av ny inntaksledning (2005), samt at klausuleringsbestemmelser hindrer 
uønsket aktivitet i nedslagsområdet. 

For Kvernsjøen og Kjølvatnet er det ikke foretatt vurderinger på økologisk tilstand i 2007, men det er vurdert dit hen at 
innsjøene forventes å oppfylle sine miljømål i 2015. For Langvatnet er det ikke foretatt vurderinger verken på økologisk 
tilstand i 2007 eller risiko for om man ikke oppfyller sine miljømål innen 2015. Felles for alle disse tre innsjøene er at de i liten 
grad synes å være påvirket av menneskelig aktivitet. 

Drikkevannskildene må forvaltes med utgangspunkt i forutsetningen om en svært lang levetid. Skal man sikre oppnåelse av et 
så vidt ambisiøst mål i et langsiktig perspektiv må derfor vern av drikkevannskildene prioriteres. Dette vil gjelde uavhengig av 
om drikkevannskvaliteten i dag er tilfredsstillende.  

5.1.3 Ferskvannsforekomster for øvrig 

Som vist i Tabell 1, er det en rekke vannforekomster i Skaun kommune som står i risiko for ikke å oppfylle sine miljømål innen 
år 2015. Vurderingene i henhold til vanndirektivet avviker en del fra tidligere vurderinger, og da hovedsakelig slik at tilstanden 
i vannforekomstene er nå vurdert som dårligere enn før antatt. Dette skyldes nok delvis at dette er en foreløpig vurdering slik 
at man sikrer seg at alle vannforekomster som potensielt ikke oppfyller miljøkravene sine i år 2015 blir inkludert i et 
overvåkningsprogram, og at mulige tiltak blir vurdert i en forvaltningsplan.  

Av innsjøene/vannene har Ånøya en ”mulig risiko” for ikke å oppfylle sine miljømål innen år 2015, mens Laugen, og 
Sætervatnet er i ”risiko” for ikke å oppfylle sine miljømål innen år 2015. Dette medfører behov for overvåkning og vurdering av 
tiltak. 
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Av elvene har nedre del av Vigda, Eisa, Mora og Viggja en ”mulig risiko” for ikke å oppfylle sine miljømål innen år 2015, mens 
øvre del av Vigda, Konstadbekken, Hammerbekken, hele Børsaelva, Saltnesbekken og Vennabekken er i ”risiko” for ikke å 
oppfylle sine miljømål innen år 2015. Dette medfører behov for overvåkning og vurdering av tiltak. 

De klart største utslippene av næringsstoffer kommer fra arealavrenning fra landbruksområder. Også utslipp fra spredte 
avløpsanlegg og punktutslipp fra landbruket bidrar, men de er jevnt over i størrelsesorden 1/10 av det arealavrenningen bidrar 
med. For å kunne oppnå målene for vannmiljøet er det helt avgjørende at utslippene fra landbruket reduseres. Tiltak rettet 
mot avløpshåndtering alene kan ikke gi ønsket tilstandsforbedring. 

De spredte avløpsanleggene og punktutslippene fra landbruket bidrar i mye større grad til utslipp av sykdomsfremkallende 
bakterier enn arealavrenningen fra landbruket. Det er gjort lite målinger på den bakteriologiske vannkvaliteten, og vi kan 
derfor ikke si hvor store konsekvenser punktutslippene og kloakkutslippene har for den bakteriologiske kvaliteten. 

Punktutslippene bidrar for øvrig også i større grad til synlige utslipp (sett i forhold til mengde næringsstoffer) enn 
arealavrenningen da arealavrenningen er mye mer diffus. Arealavrenningen skjer også i forbindelse med nedbørsperioder når 
det er stor vannføring i elvene, i motsetning til punktutslippene som er like over hele året. Den estetiske forurensningen vil 
derfor i større grad skyldes de spredte avløpsanleggene og utslippene fra gjødsellagre og melkerom.  

For vassdragene som er regulert for kraftproduksjon er det et problem at vannføringen i perioder er så liten at 
forurensningene i blir meget konsentrert. 

Når det gjelder renseanleggene med utslipp til ferskvannsresipienter fungerer Eggkleiva RA meget godt og Lereggen godt. 
Det anlegget med størst driftsproblemer er Venn RA. Dette er imidlertid under utfasing ved å overføre avløpet til Eggkleiva 
RA. Dette arbeidet er oppstartet i 2012. 

Skaun kommune har et tjenestetilbud som ligger nært opp til måloppnåelse for den kommunale vannforsyningen. 
Rentvannskvaliteten som leveres er god, og både ledningsanlegg og øvrige anleggselementer har tilfredsstillende kvalitet og 
kapasitet til å tilfredsstille dagens forsyningsregime, men noen mindre unntak. 

Avvik mellom mål og tilstand ut fra dagens situasjon vil være knyttet til følgende: 

 Ingen nød-vannkilder er fullt ut tilrettelagt for bruk. Dette gjelder både Langvatnet og Femtidammen/Nydammen 
som er tenkt benyttet til formålet, samt de private vannverkene som kan være sentrale bidragsytere i 
beredskapssammenheng. 

 Videre styrking av forsyningssikkerhet med etablering av ringforbindelser.  Dette gjelder spesielt i sentrumsnære 
områder og boligfelt 

 Utskifting av eldre asbestsementledninger.  

 Utbedring av lekkasjer.  

 Enkeltområder har noe varierende (lavt) vanntrykk. 

Dette karakteriseres som mindre avvik som i stor grad ligger inne som tiltak i foreliggende plangrunnlag.  

Hovedutfordringen ligger dermed i å opprettholde dagens nivå på tjenesteytingen fremover, i takt med en forventet 
befolkningsvekst i kommunen. 

Det kommunale vannverket har iht. klausuleringsbestemmelsene lov til å regulere Malmsjøen med 10 cm til 
vannforsyningsformål. En beregning av magasinkapasiteten for Malmsjøen viser at en regulering på 10 cm kan oppnås i et 
ugunstig år ved et midlere vannforbruk på 27 l/s. En tilgjengelig reguleringshøyde på 15 cm vil være nødvendig ved et midlere 
vannforbruk på 37 l/s og en tilgjengelig reguleringshøyde på 20 cm vil være nødvendig ved et midlere vannforbruk på 48 l/s. 
Gjeldende konsesjon vil overskrides en gang mellom 2017 og 2030 ved forventet befolkningsutvikling. Ved etablering av 
større vannkrevende industri i tillegg vil det kunne bli aktuelt å søke om en utvidelse av uttaket enda tidligere. 

I takt med at kommunens innbyggertall vil øke vil også behovet for oppgradering og utvidelse av ledningsanlegg og andre 
systemelementer melde seg. Kommunen har gjennomført en utredning som peker på en del punkter som vil være utsatt 
dersom vekstmodellens prognoser legges til grunn. Disse er i hovedtrekk knyttet til overføringsledninger og magasiner. I 
tillegg vil fortetting og etablering av nye boligområder kreve utvidelse av lokal infrastruktur til vannforsyning.  
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5.1.4 Privat vannforsyning 

Skaun kommune har i prinsippet ingen konkrete forpliktelser ovenfor private vannverk. Det er ingen hjemmel for dette i noe 
loverk. Det er bl,a Mattilsynet som er tilsynsmyndighet for disse.  

Det foreligger per dato få opplysninger om de private vannverkene, med unntak av vannkvalitetsdata. De fleste vannverkene 
er imidlertid små. Erfaringsmessig vil størrelsen i seg selv kunne representere et avvik i forhold til målet om kvalitet, kapasitet 
og sikkerhet i forsyningen. Kravene til kompetanse mht både drift og planarbeid har etter hvert blitt så omfattende at 
vannverksdrift etter ”dugnadsprinsippet” ikke vil være tilstrekkelig. 

Skaun kommune skal også ha et ansvar for innbyggerne som er tilknyttet de private vannverkene. Dette ansvaret avgrenses, 
- iht. målformuleringen, til de private vannverk som har et ønske om kommunal overtakelse, og hvor overtakelse kan 
gjennomføres basert på selvfinansiering. Overtakelse kan her bestå av direkte overtakelse av vannverket slik det er eller 
overføring av vann fra kommunalt vannverk ved bygging av ledningsnett og annen nødvendig infrastruktur.  

Det betyr at dersom kostnader til overtakelsen og nødvendige tiltak lar seg tilbakebetale i løpet av forventet levetid for 
anleggsdelene, henholdsvis 40 år for ledningsanlegg og 20 år for tekniske installasjoner, med eksisterende antall abonnenter 
og et avgiftsnivå på linje med det kommunale, skal kommunen ta på seg oppgaven og overta disse vannverkene. 

Alle slike saker må tas opp politisk i hvert enkelt tilfelle. Det kan være andre samfunnsmessige hensyn som kan ligge til 
grunn, men også avgiftsnivået generelt på vann kan påvirke når en slik overtakelse kan finne sted. 

Skaun kommune har (iht vedtak i Hovedplan 2009) koblet Skjetne vannverk til kommunal vannforsyning (2011). 
Ledningsnettet er ikke overtatt av kommunen (høy alder og små dimensjoner på ledninger). Ref vedtak i kommunestyret 
oktober 2010. 

En svært liten del av kommunens fremtidige befolkningsvekst vil iht. arealplanen komme i områder som i dag forsynes fra de 
private vannverkene. Det forventes derfor ikke større kapasitetsproblemer for de private vannverkene tilknyttet dette. 
 
Unntaket er Rossvatnet vannverk, som leverer vann til ca 55 husstander (ca 180 personer, inkl fritidsboliger). Vannverket ble 
godkjent i 2005 av Mattilsynet, og har grunnvann som hovedkilde. Gunnvannet tas ut av fjellbrønner ved Ramsjøbu, men pga 
kapasitetsproblemer må de supplere med vann fra det gamle inntaket i Rossvatnet. 
Grunnvannet pumpes-, og overflatevann fra Rossvatnet ledes via selvfall, til et høydebasseng (ca 60 m3) sør for Kjersjøen.  
Fra bassenget ligger et distribusjonsnett bestående av i hovedsak Ø110 PVC, noe Ø63 PE og 4-5 brannkummer. Anlegget er 
fra midten av 1970-tallet. Vannverket har i dag påbud fra Mattilsynet om kloring. I forbindelse med arbeidet med 
Vannbruksplanen er det utarbeidet et notat som beskriver mulige løsning for kommunal tilkobling samt kostnader for dette. 
 
Kommunen kan etter vannverkenes ønsker inngå avtale om bistand med f.eks prøvetaking, kloring og vannvognsberedskap. 
Pr i dag har kommunen avtale med Kjølvatnet vassverk. 

5.1.5 Kommunale avløpsanlegg 

Kommunen har forholdsvis nytt ledningsnett på avløp. Nettet er stort sett utbygd som separatsystem (separate ledninger for 
overvann og spillvann), og fallforholdene er stort sett gode. I sum medfører dette at det jevnt over er god kapasitet på 
spillvannsledningene, og liten fare for oversvømmelser og tilbakeslag hos abonnentene. I noen områder er det fellessystem 
(deler av Elistranda i Børsa og Brekka i Buvika). Disse stedene er abonnentene mer utsatt. Fellessystemene medfører for 
øvrig både økte pumpekostnader og rensekostnader.  

På deler av ledningsnettet registreres det feil i form av for lite avløp i forhold til teoretiske mengder, eller ekstra store 
avløpsmengder i forbindelse med nedbør. Dette tyder på feil på nettet (utlekking, feilkoblinger, utilsiktede overløp i kummer og 
lignende). Dette er forhold som det bør jobbes kontinuerlig med å lokalisere og utbedre.   

Eggkleiva RA er utslitt og tilfredsstiller ikke dagens krav til arbeidsmiljø. Anlegget vil få økt belastning (overføring av avløp fra 
Venn) og tiltak, enten i form av rehabilitering eller ny anlegg, må iverksettes i løpet av neste 4-6 år. 
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6 STRATEGIER FOR Å NÅ MÅLENE 

6.1 Vannmiljø 

6.1.1 Strendene 

Strategi: Kun kommunale avløpsanlegg ved de tre tettstedene der det er mulig å koble seg til kommunale anlegg – private 
anlegg tillates utenom tettstedene og der tilkobling til kommunale anlegg ikke er mulig/økonomisk urealistisk. 

 Renseanlegg - primærrenseanlegg ved utslipp i Viggja 

 Utslipp – tilstrekkelig dyp og optimal plassering i Viggja 

 Elvene bidrar – forbedret tilstand i elvene vil også hjelpe på vannmiljøet langs kystfarvann 

 Avskjærende ledningsnett – alle de tre tettstedene 

 Tilknytning av randsonebebyggelse 

6.1.2 Drikkevannskilder 

Alt. strategi 1: Passivt kildevern 

 Oppfølging med analyseprogram (identifisering av trender)  

 Kontroll/oppfølging av overholdelse av klausuleringsbestemmelser 

Alt. strategi 2: Aktivt kildevern 

 Eks. etablering av plantebelte 

 Eks. skjerping av klausuleringsbestemmelser 

6.1.3 Ferskvannsforekomster for øvrig 

Alt. strategi 1: Utbygging av private renseanlegg 

 Pålegg om mini-RA eller tilsvarende (diverse naturbaserte løsninger) 

 Utvide ledningsnettet på Eggkleiva, og overføring av avløp fra Venn til Eggkleiva. I tillegg utvide ledningsnett langs 
overføringsledning mellom Venn og Eggkleiva. 

Alt. strategi 2: Kommunal kloakkering – overføringsledninger, eventuelt med overføring til RA ved sjøen – framtidsrettet, løser 
problemer i forhold til utslipp, spredt bosetning kan tillates i større skala. 

Alt. strategi 3: Kommunal kloakkering – lokale renseanlegg – oppdimensjonering og eventuelt utbedring/utskifting av disse 
(Eggkleiva). Nye RA (Jåren, Råbygda, Hove). 

6.1.4 Overvåkning av vannressurser 

Det ble av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i februar 2008 utarbeidet et forslag til plan for overvåkning i vannområde Gaula, 
som ble sendt på høring med høringsfrist til 15.08.08.  

Basert på arbeidet med vannbruksplanen har følgende vannforekomster utpekt seg som spesielt aktuelle for overvåkning: 
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 Bekken Eisa er mistenkt for å ha tilført en del forurensninger til vannkilden Malmsjøen og bør derfor overvåkes. 

 Konstadbekken mottar utslipp fra spredte avløpsanlegg og det har vært mottatt bekymringsmeldinger for 
vannkvaliteten i denne.  

 Børselva bør overvåkes basert på det faktum at den er sterkt regulert og det er utslipp fra avløpsanlegg til elva. 

 Vigda bør overvåkes basert på det faktum at den er regulert og det er utslipp fra spredte avløpsanlegg til elva. 

 Vennabekken mottar utslipp fra avløpsanlegg hvor kvaliteten har vært varierende og bør overvåkes. 

Avhengig av om man har kapasitet til ytterligere overvåkning bør man også vurdere å overvåke følgende vannforekomster: 

 Malmsjøen og Nydammen/Femtidammen bør overvåkes basert på det faktum at disse er drikkevannskilder og står i 
fare for ikke å nå sine miljømål. 

 Laugen er en av de større innsjøene i kommunen og bør overvåkes. Den er regulert og påvirket av både 
landbruksavrenning og tilførsel fra både felles og separate avløpsanlegg. 

6.2 Tjenesteyting 

6.2.1 Kommunale avløpsanlegg 

 Driftsovervåking av samtlige anlegg 

 Systematisk oppfølging med driftsdata – fjerning av fremmedvann, ingen tap fra nettet, fjerning av eventuell 
innlekking fra elv/sjø, omlegging til separatsystem – reduserte driftskostnader/frigitt kapasitet 

 Nye renseanlegg dimensjoneres og/eller tilrettelegges for belastning 20 år frem i tid 

 Nye ledningsanlegg legges samtidig med utbygging av utbyggingsområdene 

6.2.2 Kommunal vannforsyning 

 Oppgradering av hovedsystemelementer. Forventede fremtidige flaskehalser i overføringssystem og 
magasinkapasitet 

Anbefalt strategi vil være å oppgradere i hovedsakelig i takt med utbygging. Større anleggselementer dimensjoneres for 
behov minst 20 år frem i tid. Spørsmålet om etablering av større vannkrevende industri må være helt avklart før deres behov 
blir bestemmende for utbyggingen. Ved lengre tids uklarheter knyttet til dette anbefales det at man i første omgang 
gjennomfører midlertidige tiltak (for eksempel trykkøkning) der dette er mulig før større utbygginger utløses når situasjonen 
avklares.  Ved å redusere lekkasjemengden vil en også redusere behovet for økt behov for dimensjonering en periode. Målet 
må være å redusere dette til under 20% 

6.2.3 Privat vannforsyning 

Kommunen inntar i utgangspunktet en positiv holdning. Overtakelse vil skje der det er økonomisk grunnlag for dette, ved at 
overtakelse og nødvendige tiltak lar seg tilbakebetale i løpet av forventet levetid, basert på eksisterende antall abonnenter og 
kommunalt avgiftsnivå. Hver aktuell overtakelse må behandles særskilt 
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7 TILTAKSPLAN – FORUTSETNINGER 

7.2 Generelt 

Tiltaksplan for vann og avløp er basert føringer gitt i Vannbruksplan 2009. Det er tatt hensyn til gjennomførte prosjekt samt 
gjort korreksjoner på framdrift og kostnader. For å dempe økningen avgiftsnivået er det valg å spre investeringer over et 
lengre tidsrom. 

På avløpssiden er det gjennomført store investeringer i forrige planperiode (Børsa RA og Buvika RA med tilhørende 
avskjærende ledningsanlegg). Det gjenstår imidlertid noe arbeid i forbindelse med omlegging fra fellessystem til 
separatsystem i Brekka. I tillegg kommer overføringsledning fra Venn til Eggkleiva. 

Når det gjelder vannforsyning vil det ikke være behov for større tiltak på hovednettet i kommende periode. Dette skyldes i 
hovedsak en betydelig reduksjon av lekkasjevann (fra ca 43% til ca 30%) samt at utbygging i Skaun har vært vesentlig lavere 
enn forutsatt i kommuneplanens vekstmodell. 
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8 TILTAKSPLAN AVLØP 

8.1 Buvika 

Avskjærende ledningsanlegg i Buvika er nesten ferdig utbygd. Foruten avskjærende ledning langs hele strandsonen består 
dette av nytt renseanlegg og 4 nye pumpestasjoner. De 3 siste pumpestasjonen skal settes i drift vinteren 2012. 

I Brekka pågår renoveringsarbeider med omlegging fra fellessystem til separatsystem.  Arbeidene utføres i ulike byggetrinn i 
hele planperioden.  

Ved Lykkjneset og Havenget vil det fremdeles være enkelthus som ikke kan ledes via selvfall til avskjærende ledning.  

8.2 Børsa 

Avskjærende ledningsanlegg og nytt renseanlegg er ferdig utbygd. Prosjektet «Kloakkering Naustmælen» forutsettes avsluttet 
i planperioden (søndre byggetrinn). Dette omfatter området sør for E39. 

8.2.4 Mottak slam tette tanker 

Kommunen er forpliktet til avtale med HAMOS og ta i mot slammet fra tette tanker, da dette er slam som ikke er avvannet og 
kan dermed ikke kjøres til slamdeponi. I dag har kommunen en avtale med Melhus slik at det levers på Varmbu RA. Dette 
anlegget vil snart bli lagt ned og kommunen må ta imot slammet selv. Dette slammet er vanskelig å rense på de nye 
mekaniske renseanleggene pga dets beskaffenhet. I forbindelse med ny pumpestasjon på Gluggbekken vil det bli gjort klart 
for mottak av slammet slik at det kan slippes inn på nettet et stykke før renseanlegget og vannes ut. Hvis dette ikke fungerer 
må det bygges en buffertank som porsjonerer dette slammet ut på nettet og til renseanlegget. Tiltaksplanen har med en 
etablering av dette. Hvis mottak på pumpestasjonen fungerer kan dette tiltaket sløyfes. 

8.3 Viggja 

8.3.1 Renseanlegg/avskjærende ledningsnett 

Det er i dag ikke renseinnretning på utslippene fra Viggja – verken på enkeltutslippene (med unntak av noen få hus) eller på 
de to fellesutslippene. Dette er i strid med gjeldende regelverk.  Samtidig ligger det en del bebyggelse langs strandkanten 
som ikke er tilknyttet felles avløpssystem. Det er vurdert ulike alternativer for renseinnretning og avskjæring av 
enkeltutslippene. Anbefalt løsning er å etablere avskjærende ledningsnett med et felles renseanlegg.  Det bør vurderes nytt 
dyputslipp fra anlegget, slik at eksisterende utslippsledning kan benyttes som overløpsutslipp. 

8.4 Laugen/Børsavassdraget 

Hovedalternativene for å rydde opp i avløpsforholdene og redusere kloakkutslippene til Laugen med tilførselsbekker er enten 
separate renseanlegg for hver enkelt husstand, eller felles kloakkering og renseanlegg. Kost/effekt-beregningene viser at 
minirenseanlegg for hver husstand er mer kostnadseffektivt enn felles kloakkering og felles renseanlegg for det meste av 
områdene rundt Laugen. Felles kloakkering har imidlertid en del fordeler som ikke kommer frem i kost/effekt-beregningene:  

 Når investeringen er gjort ligger anleggene der, og det kan tilrettelegges for fortetting/økt spredt bebyggelse 
 Hver ny tilknytning vil øke kostnadseffektiviteten (for de separate anleggene vil denne være konstant) 
 Man får samlet utslippene - i motsetning til de separate anleggene som gir mange små lokale utslipp 
 Det er kommunalt driftsansvar – den enkelte husstand slipper ansvar og bekymringer i forhold til drift 
 I dette tilfellet vil utslippene til Laugen bli mindre med fellesanlegg enn med separate avløpsanlegg fordi 

fellesanleggene ikke har utslipp i nedslagsfeltet til Laugen.  

Det som er klart er at felles kloakkering av Jåren og Råbygda er så kostnadskrevende at disse området ikke bør tas med i et 
fellesprosjekt. 
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8.4.1 Venn 
 

Venn RA vil bli nedlagt, når avløpet er overført til Eggkleiva RA. Det etableres ny selvfallsledning ned til Buskosen. Derfra 
pumpes vannet via sjøledning i Laugen fram til Eggkleiva RA.  Arbeidene er ferdig prosjektert, og anleggsarbeidene skal 
gjennomføres i 2012.  

8.4.2 Eggkleiva 
 

Eggkleiva RA er nedslitt etter 30 års drift, og anlegget tilfredsstiller ikke dagens krav til arbeidsmiljø. Anlegget vil få økt 
belastning (overføring av avløp fra Venn) og tiltak, enten i form av rehabilitering, ny anlegg eller overføring til Børsa RA, bør 
iverksettes i løpet av neste planperiode. 
 
Type tiltak avklares i forprosjekt (2013). 
 

8.5 Spredt bebyggelse/Vannressursplan 
 
Med vannrammedirektivet, vannforvaltningsforskriften og kommunens behov for tiltak i henhold til Fylkeskommunens krav for 
oppfølging av ”Vannregion Gaula” og ” Vannregion Orkla, foreslås det at det utarbeides en ny overordnet plan med tanke på 
vannressursforvaltningen i kommunen. (Som det er gjort i bl.a Melhus og Klæbu). 
Den vil være basert på en tilstandsanalyse og en karakterisering av alle vannforekomstene og en overordnet strategi på 
hvordan en kan oppnå miljømålene for disse. 
 
Vannressursplanen foreslås gjort som et tverrfaglig spleiselag, da den må gjelde kommunen i sin helhet og ikke bare der det i 
dag er offentlig avløp. 
Tiltak for opprydning vil i hovedsak gjelde offentlig avløp, spredt avløp og landbruk. Derfor foreslås det at det bevilges penger 
fra disse områdene. 
 
Dagens vannbruksplan vil da i realiteten bli endret til to planer: 
Den nye vannressursplanen vil dekke nåværende vannbruksplan på området vannmiljø, men i tillegg gå enda lengre. 
Dagens vannbruksplan sin strategi og tiltaksdel vil bli erstattet av en ny ”Hovedplan for vann og avløp”.  
 
Den nye vannressursplanen trenger ikke å revideres ofte, men da strategi og handlingsdel vil være i hovedplan for vann og 
avløp, så kan denne da kunne revideres mye enklere. 
 

8.6 Vassbygda/Hove 
 
I forrige vannbruksplan (2009) er Konstadbekken nevnt spesielt. Det er rapportert om utilfredsstillende forhold langs bekken. 
Bl.a. er det registrert lukt og spor etter kloakkutslipp.  Økologisk tilstand til bekken er definert som dårlig.  Bekken renner ut i 
Ånøya hvor økologisk tilstand er definert som moderat. Eksisterende bebyggelse har separate avløpsløsninger.  
 
I planperioden foreslås det forprosjekt for et eventuelt renseanlegg i dette området 

8.7 Tiltak på ledningsnettet for avløp  

8.7.1 Tiltak for å redusere utslipp fra nettet 

I en del områder viser analyser av driftsdata fra pumpestasjoner og renseanlegg at det er tap fra nettet. Det bør avsettes 
midler og arbeides kontinuerlig for å finne og rette opp disse feilene. Områder hvor dette er registrert: 

 Venn: det lekker både inn og ut av avløpsnettet 
 Lereggen: beregninger tyder på ca. 25% tap fra ledningsnettet 
 Viggja: betydelige tap – opp mot 50% - kan være en del av forklaringen på den dårlige tilstanden i Viggja-elva 
 Brekka-området – både tap og tilførsel av fremmedvann til ledningsnettet 
 Nettet oppstrøms Buvik skole pumpestasjon (ikke inkl. Hammerdalen) – beregnet opp mot 20% tap fra 

ledningsnettet 
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Det bør videre gjennomføres jevnlige kontroller (befaring og/eller stofftransportmålinger) av overvannsutslippene – spesielt i 
de områdene hvor det er felleskummer for spillvann og overvann. 

8.7.2 Feilkoblinger 

Feilkoblinger mellom spillvannssystemet og overvannssystemet er et stadig tilbakevendende problem i de fleste kommuner. 
Feilkoblinger medfører både utslipp av forurensninger og økte driftskostnader. Skaun kommune – som nå står foran betydelig 
utbygging – bør vurdere obligatorisk fargetesting av alle nye tilknytninger til avløpsnettet før anleggene godkjennes. Alle 
utførte fargetestinger skal arkivføres og kartfestes. En slik oversikt vil gi betydelige lettelser når det skal letes etter eventuelle 
feil på nettet. 

8.7.3 Tiltak for å holde driftskostnadene lave 

Tilførsel av fremmedvann til ledningsnettet medfører både økte rensekostnader og pumpekostnader. I tillegg beslaglegger det 
kapasitet i ledningene. I følgende områder bør det arbeides for å redusere fremmedvannstilførselen: 

 Venn: ledningsnettet lekker både inn og ut.  
 Lereggen: fjerning av nedbørsavhengig fremmedvann 
 Hammerdalen: oppstrøms pumpestasjonen; fjerning av nedbørsavhengig fremmedvann 
 Brekka: tilføres mye nedbørsavhengig fremmedvann. Separeringstiltak vil hjelpe 
 Nettet oppstrøms Buvik skole pumpestasjon: fjerning av nedbørsavhengig fremmedvann 
 Nettet oppstrøms Børsøra pumpestasjon: påvirkes av snøsmelting og de store nedbørstoppene. 

8.8 Klimatilpasset overvannshåndtering 

Grunnet endringer i de klimatiske forhold er det estimert en havstigning på 50-60 cm innen år 2100. For å ta høyde for en slik 
utvikling bør det nå innføres en norm for laveste kotehøyde for utbygging. Høyeste observerte vannstand var i 1982 og er 
målt til 2,48 på Børsøra. Med bakgrunn i dette må topp slukåpning i nye bygg være 60 cm over dette.  

Laveste slukåpning må ikke være lavere enn 3,1 m.o.h. 

8.9 Utbyggingsplan avløp 

8.9.1 Bakgrunn for prioriteringene 

Bakgrunnen for prioriteringene på tiltakslisten for avløp er: 

 Avslutte prosjektet overføringsledning Venn RA – Eggkleiva RA da dette er oppstartet i 2012 

 Avkloakkering Ølsholm/Lykkjneset/Havenget må fullføres når overføringsledningen fra disse områdene til nye Buvik 
RA nå står ferdig i 2012. 

 Fortsette arbeidet i Brekka med separering av ledningsnettet for å minske fremmedvannet til renseanlegget. Ønsker 
å fortsette når det allerede er gjort flere trinn. Må tas trinnvis da det er komplisert med traffikkforhold og 
driftsforstyrrelser å ta alt under ett. 

 Utbedringen av Eggkleiva RA ønskes prioritert foran nytt Viggja RA da utslippet fra dette renseanlegget er til 
Børsaelva som er en mer sårbar resipient enn sjøen.  

 Forprosjektet for nytt renseanlegg/avskjærende ledning Viggja ønskes gjort en tid før selve utbyggingen da det er 
en stor fordel å ha denne løsningen klarert før det skjer videre utbygging på Viggja. 

 Vannressursplanen er viktig for å kunne ha en plan for å oppnå miljømålene for vannkildene i henhold til 
vannforvaltningsforskriften (Vannrammedirektivet) 

 Mottak slam tette tanker 
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 Driftsforstyrrelser tas som en del avdrift 

 Forprosjektet for nytt renseanlegg Vassbygda/Hove tas inn i planperioden  
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I tabellen under vises utbyggingsplan for avløpssektoren: 

8.9.2 Utbyggingsplan avløp Skaun kommune (kostnader i 1000 kr) 
AVLØP - Investering  2013 2014 2015 2016  2017-2030 

Renseanlegg           

xxx - Eggkleiva RA, renovering, forprosjekt     500*    

xxx - Eggkleiva RA, renovering, oppgradering*    18 000*  

xxx – Vassbygda/Hove RA, forprosjekt    500  

Transportsystemet (rehabilitering)           

xxx - Opprydding i Brekka, avløp, Trinn III 2 000         

xxx - Opprydding i Brekka, avløp, Trinn IV   2000       

xxx - Opprydding i Brekka, avløp, Trinn V      3000    

 xxx - Mottak slam fra tette tanker   1 000       

 732 - Overføringsledning Venn RA - Eggkleiva RA*** 5 850         

Utvidelse av avløpsområde/avkloakkering           

000 - Kloakkering Naustmælen - Søndre byggetrinn 1 700         

729 - Renseanlegg/avskjærende ledning Viggja, forprosjekt   500*      

729 - Renseanlegg/avskjærende ledning Viggja*     18 000 

727 - Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset/ Havenget 3000**         

Sum 12 550 3 500 4000 18 500 18 000 

*: Endelige kostnader beregnes i forprosjekt 
**: Gjelder hus som ikke kan ledes inn på avskjærende ledningssystem via selvfall 
***: Prosjektet startet i 2012, men går over to år og to bevilgninger 
 
 
AVLØP - Drift  2013 2014 2015 2016  2017-2030 

Renseanlegg      

Vannressursplan, andel avløp 200      

Sum      200     

 
 
 
 
 
Slam - Drift  2013 2014 2015 2016  2017-2030 

Renseanlegg      

Vannressursplan, andel slam 100    500 

Sum      100     
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9 TILTAKSPLAN VANN 

9.1 Vannkilde – inntak og tilsigsområde 

9.1.1 Gjennomgang/revidering av konsesjon og klausuleringsbestemmelser for Malmsjøen  

Det er behov for en gjennomgang av klausuleringsbestemmelsene (fra 1971) opp mot arealbruken for nedbørsfeltet til 
Malmsjøen. Dette vurderes som nødvendig for å tilfredsstille målsettingen om at Malmsjøen skal være drikkevannskilde i et 
langsiktig perspektiv. I forbindelse med dette arbeidet bør også vurdering av konsesjon for regulering av sjøen inngå. 

Det kommunale vannverket stanger allerede i dag i taket forhold til sin tillatte reguleringskonsesjon i Malmsjøen på 10 cm. For 
å kunne dekke fremtidig vannbehov vil det for 2016 og 2030 være behov for reguleringshøyder på hhv 16 cm og 34 cm. Dette 
er iht. foreliggende vekstmodeller ekskl. slakterietablering. Det finnes konsesjoner i privat eie på inntil 50 cm. Skaun 
kommune bør i løpet av planperioden innlede forhandlinger om overtakelse av hele eller deler av disse.     

9.1.2 Gjennomgang av allmennferdsel nedslagsfelt for drikkevannskildene 

I planperioden bør det gås igjennom eksisterende regler for allmennferdsel inntil drikkekvannskildene, vurdere behovet for 
revisjoner og samle disse på et plankart som skal gjøres tilgjengelig for alle. I tillegg bør dette oppfølges med skilting. 

9.1.3 Beredskap 

Beredskapsplan er revidert i 2006 og må revideres i ny planperiode med en ny ROS analyse for vannforsyningssystemet. 
Likeså må internkontrollsystemet for vannforsyningen revideres. 

9.2 Tiltak på vannbehandlingsanlegget  

9.2.1 Oppgradering personaldel Malmsjøen vannbehandlingsanlegg 

Det er behov for en oppgradering av personaldel på Malmsjøen vannbehandlingsanlegg og etablering av et funksjonelt 
kontor. 

9.3 Tiltak på transportsystemet 

9.3.2 Levetidsanalyse ledningsnett 

Det anbefales gjennomført en levetidsanalyse av ledningsnettet. Dette vil kunne gi et bedre grunnlag for å vurdere når det er 
hensiktsmessig å skifte ut hvilke ledninger. Blant annet på strekningen Solstadåsen HB til Krangsås HB er dette meget 
relevant da man må ta stilling til om man ønsker å øke kapasitet med trykkøkning eller med utskiftning og oppdimensjonering 
av ledninger. Hvis levetidsanalysene viser at dette strekket likevel bør skiftes ut i nærmeste framtid, bør dette tiltaket velges 
framfor etablering av trykkøkning. Tilsvarende problemstillinger vil kunne dukke opp flere steder i kommunen i tillegg til at det 
vil være et nyttig verktøy for å kunne velge om man skal gjennomføre utskiftninger av ledningsnettet i forbindelse med andre 
anleggsarbeider som gjennomføres i kommunen. 

9.3.3 Etablering av trykkøkning på ledningsstrekk Solstadåsen HB – Krangsås HB (Eidsmo) 

Forutsatt at tiltaket ikke er i strid med levetidsanalyser og beredskapsvurderinger, vil etablering av trykkøkning ved Eidsmo 
være et gunstig tiltak for å øke overføringskapasiteten til Krangsås HB. Tiltaket kan være aktuelt som midlertidig tiltak, eller 
som permanent løsning avhengig av det totale utbyggingsomfanget i Skaun kommune. Med full utbygging av Høgsetåsen og 
etablering av evt. slakteri vil ikke dette tiltaket være tilstrekkelig for fremtidig forsyning.  

Kostnadsberegningene er basert på en pumpestasjon med kapasitet på 54 l/s og en løftehøyde på ca 20 mVs. 
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9.3.4 Oppdimensjonering av ledningsstrekket Solstadåsen HB – Krangsås HB 

Dette tiltaket kan, avhengig av forutsetninger som beredskapshensyn, dårlig tilstand på eksiterende ledninger eller kraftig 
utbygging i kommunen, bli mer aktuelt for økning av kapasitet, enn etablering av trykkøkning ved Eidsmo. Tiltaket kan også 
bli aktuelt som en fase to etter etablering av trykkøkning på Eidsmo. Tiltaket omfatter utskiftning og oppdimensjonering av de 
deler av ledningsstrekket fram til høybrekket på Eggkleiva som har størst trykktap. 

Første del av tiltaket vil være økning i kapasitet på den delen av ledningstrekket i Bjørklund-området som har enkel 225mm 
PVC ledning i dag. Dette gjelder ca 730 m. Ved en økning av dimensjon eller dublering av ledning vil man kunne øke 
kapasiteten. 

Dette tiltaket er mer aktuelt jo større vannmengder man planlegger for. For å kunne ta et riktig valg mhp dimensjon på ny 
ledning bør fremtidig utbyggingsomfang være klart. 

9.3.5 Børsa 

Ved en utbygging av området på Høgsetåsen vil ikke eksisterende ledningsnett gjennom Børsa og videre mot Høgsetåsen ha 
tilstrekkelig overføringskapasitet. Aktuelle tiltak vil være oppdimensjonering av eksisterende nett eller etablering av ny trase 
mellom Krangsås HB og Vassåsen HB.  

For situasjonen uten etablering av vannkrevende industri kan tilstrekkelig overføringskapasitet løses ved gjennomføring av to 
tiltak. Tiltakene vil være oppdimensjonering av Hammer trykkøkningsstasjon og oppdimensjonering av ledningsstrekket fra 
Rossvoll til Hammer (omfatter ca 830 m med DN250).  

For tiltaket oppdimensjonering av Hammer trykkøkningsstasjon gjelder at kapasitet økes til 23 l/s og 110 mVs. 

For tiltaket oppdimensjonering av ledningsstrekket fra Rosvoll til Hammer er det benyttet en ledningsdimensjon på 225 og et 
ledningsstrekk på 830 m. Dette gir følgende kostnader. 

Ved etablering av vannkrevende industri / næring på Høgsetåsen kreves ytterligere tiltak for å gi tilstrekkelig 
overføringskapasitet til Vassåsen. Aktuelt tiltak vil være å etablere en direkte forbindelse fra ledningen oppstrøms Krangsås til 
Vassåsen HB. Tiltaket innebærer en DN250 ledning fram mot HB Vassåsen.  Trykknivå i ledningen blir rundt kote 200.  
Traseen går ned til ca kote 10, det må derfor legges til grunn en materialkvalitet som tåler dette trykket. Det må muligens inn 
en trykkøker underveis på traseen. 

9.3.6  Viggja 

I Viggja-området ligger trykksonen på ca. kt 115.  Normalt sett ville det være aktuelt med ytterligere trykkreduksjon ned mot kt 
80, det vil si at nettet deles opp i to soner.  Nettet forsyner imidlertid fra Kleivan videre opp mot Dalen, som ligger på kt 80.   
For å få til inndeling må det enten: 

 settes inn trykkreduksjon ved Slåkkån, samt trykkøkning for deler av Kleivan og Dalen. 

 settes inn trykkreduksjon ved Slåkkån, samt ny høytrykksledning fra Slåkkån til Kleivan/Dalen. 

Begge tiltakene vil være svært kostbare i forhold til effekt.  Det antas at abonnenter med høyt trykk i dag har lokal 
trykkreduksjon, og at dette er en tilfredsstillende løsning. 

9.3.7 Eggkleiva 

Planlagt utbyggingsområde i Eggkleiva må kobles til høytrykksledning med trykksone kt 155.  Det kan være aktuelt å 
oppdimensjonere ledningsanlegget i eksisterende felt for å øke kapasiteten.  Dette avhenger av forbruket i området. 

Vi har ikke lagt inn kostnader for disse tiltakene, da det vil være naturlig ta tiltakene inn som en del av boligbyggingen, og 
således bør finansieres gjennom denne. 
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9.3.8 Utvidelse av kommunalt forsyningsområde 

Under planprosessen har det vært diskutert tilknytning av områder som i dag ikke har kommunal vannforsyning. De mest 
aktuelle synes å være: 
 
Rossvatnet vannverk 
Det er gjennomført en separat utredning for Rossvatnet vannverk med tanke på evt tilknytning til kommunal vannforsyning. 
Det forutsettes at dette tas opp om egen politisk sak uavhengig av vannbruksplanen. 

Sildværveien/Sandløkk 
Omfatter forlengelse av kommunale ledninger fra Sildværveien til Sandløkk. 

”Frost-feltet” 
Dette feltet ligger i Buvika og har kommunalt vann via privat ledningsnett.  Evt overtakelse av ledningsnettet skal tas som 
egen politisk sak. Det bør i første omgang gjennomføres en tilstandsanalyse av eksisterende ledningsnett. 

9.4 Høydebasseng 

9.4.1 Bassengbehov 

Iht. kapasitetsanalysen anbefales det å bygge ut for en framtidig bassengreserve som vist i tabellen nedenfor: 
 

Navn Volum, m3 Kommentar 

Solstadåsen 1700  

Vassåsen 1200 Utvidelse med 700 - 1000 m3 

Høgsetåsen 700 Etablering av nytt basseng på 700 - 1000 m3 

Krangsås 500  

Bøgset 1700 Utvidelse med 500 m3 

Brekka 285  

Totalt bassengvolum 6085  

9.4.2 Utvidelse av basseng Vassåsen/nytt basseng Høgsetåsen 
 

HB Vassåsen som peker seg ut som gunstigst med tanke på utvidelse av sikkerhetsvolum. Det ligger høyt nok til å forsyne 
hele Børsa / Viggja – området med gravitasjon. I dette området er det mange abonnenter tilknyttet, og det er i nærheten av 
framtidig utbyggingsfelt Høgsetåsen. Vi har beregnet en nødvendig utvidelse på 700-1 000 m3. Størrelse vil være noe 
avhengig av utbyggingstakt på Høgsetåsen. Høgsetåsen forventes utbygd nedenfra og det er forventet å ta relativt lang tid før 
utbyggingen når høyeste punkt. For å utsette kostnader til etablering av vei og ledninger til høydebasseng, som nødvendigvis 
må plasseres høyt i terrenget, forsynes Høgsetåsen i første omgang fra basseng på Vassåsen med trykkforsterkning.
Det er forutsatt at anlegget kan plasseres ved eksisterende basseng. En eventuell annen plassering vil kunne gi 
tilleggskostnader i forbindelse med veg- og ledningsframføring. 

9.4.3 Utvidelse av basseng Bøgset 

Utvidelse på Bøgset, Krangsås eller nytt basseng i Eggkleiva er prioriteringsmessig likeverdige. Hvor bassengvolumet skal 
plasseres bør styres av befolkningsutviklingen.  Dersom det blir større, eller mer vannkrevende, utbygging enn antatt i Buvika, 
bør bassengvolumet økes der. I det videre antas det som mest sannsynlig med utvidelse av Bøgset.  
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9.5 Nødvannforsyning 
I beredskapsplan for Malmsjøen kommunale vannverk er det forutsatt at Langvatnet og Femtidammen/Nydammen skal ha 
funksjon som nødvannkilder. Det vil da være nødvendig med en tilrettelegging av vannuttak fra disse.  Oppgradering og 
tilrettelegging for forsyning fra Langvatnet omfatter mindre tiltak. Oppgradering og tilrettelegging for forsyning fra 
Femtidammen/Nydammen omfatter vurdering og evt. oppgradering av inntak og rørledning ned til eksisterende nett. For 
begge kilder gjelder et behov for etablering av permanent eller mobil klordosering. 
 

9.5.4 Lekkasjesøking 

Det er forutsatt at lekkasjenivået i Skaun skal reduseres noe, og holdes lavt. Kommunen har god oversikt over ledningsnettet, 
med mange sonevannmålere. Det drives per i dag en betydelig aktivitet på dette feltet. Det bør imidlertid øremerkes midler for 
å sikre kontinuitet i denne aktiviteten. Det kan her være aktuelt å kontrahere firma for lekkasjesøking, lekkasjeutbedring, mm. 
Vi vil anslå et behov for ca. kr 100.000 per år på driftsbudsjettet til aktiv lekkasjesøking. 

9.6 Utskifting av asbestsementrør 

I både Børsa, og spesielt Buvika ligger det betydelige lengder med eldre asbestsementrør. Dette er ledningsstrekk som bør 
skiftes ut. Ledningsstrekk som anbefales utskiftet er vist under ”Utbyggingsplan for vann”. 

9.7 Utbyggingsplan vann 

9.7.5 Bakgrunn for prioriteringene vann 

Bakgrunnen for prioriteringene på tiltakslisten for avløp er: 

 Utskifting asbestssement ledninger Brekka prioriteres høyt, da må utføres sammen med prosjektene på avløp. 

 Utskifting av asbestsement (eternitt) ledninger (Disse to prosjektene var ett prosjekt i gammel vannbruksplan, men 
deles nå i to da de er uavhengige hverandre) 

o Elistranda langs Fv 776. Er først på prioriteringslista da dette må gjøres når ny gang og sykkelveg blir 
lagt. Usikkert når dette blir gjort, men prosjektet må ha bevilgning til dette skjer 

o  Utskifting Asbest Kleiva- Liaklev. Tas som eget prosjekt i 2014 

 Oppdimensjonering og ny ledning SIldværvegen – Sandløkk. Prioroteres høyt da oppdimensjoneringen å første 
strekk må tas med ny gang og sykkelveg langs Gammelvegen og finansiering for dette må være klar når denne 
påstartes.  

 De andre prosjektene med forsterking av transportsystemet og nye høydebasseng kan avventes til etter denne 
planperioden da den forventet folkeveksten og behov for øking av kapasitet ikke er tilstede pr. i dag. 

 Tilkobling/overtakelse av private vannverk skal tas som egne saker. Der for vil prosjektet ”Tilkobling Jåren –
Råbygda” bli tatt opp som en egen sak utenom Vannbruksplanen, og må eventuelt legges inn i budsjett/ 
handlingsplan i forhold til vedtak. 
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9.7.6 Tiltaksplan Vann 

I tabellen under vises utbyggingsplan for vannsektoren: 

 Utbyggingsplan vann Skaun kommune (kostnader i 1000 kr) 

VANN - Investering 2013 2014 2015 2016 2017-2030 

  

Transportsystemet           

629 - Trykkøker på Eidsmo (Solstadåsen – Krangsås)         2 000 

xxx - Oppdimensjonering av Hammer trykkøker         1 000 

xxx - Oppdim. Ledning Rosvoll-Hammer         1 700 

xxx - Etablering trykkøker for forsyning Høgsetåsen         2 000 

Utvidelse av forsyningsområde           

xxx - Forlengelse Sildværv - Sandløkk  1 500        

Høydebasseng           

000 - Høydebasseng Vassåsen, utvidelse         10 500 

639 - Utvidelse basseng Bøgset, utvidelse         10 500 

Utskiftning av asbestsementledninger           

641- Strekn. Elistranda langs Fv 776 1 000         

xxx - Kleiva -Liaklev  1 000        

xxx - Oppryding i Brekka, vann, Trinn III 1 000        

xxx - Oppryding i Brekka, vann, Trinn IV    1 000      

xxx - Oppryding i Brekka, vann, Trinn V     1 000     

Sum 3 500 2 000 1 000 1 000 27 700 

 
 
 
VANN - Drift 2013 2014 2015 2016 2017-2030 

Transportsystemet           

Levetidsanalyse ledningsnett 200         

Nødvannforsyning           

Malmsjøen; revisjon klausulering / reguleringshøyde       500   

Sum  200 0 0 500 0 

 
 
VANN – Tilkobling private vannverk  

Tilkobling av Jåren/Råbygda (Rossvatnet vassverk) 10 500*  

*: Egen politisk sak. Ref avsn 8.3.8. 
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10 SPREDT AVLØP 

10.1 Retningslinjer for behandling og tiltak ovenfor spredt bolig og fritidsbebyggelse 

10.1.1  Generelt 
 

Etter forurensingsforskriften er det utarbeidet et kart som viser rensekravene for mindre avløpsanlegg inndelt i soner som vil 
danne grunnlag for behandling av utslippstillatelser i 
planperioden. (Se vedlegg). 

10.1.2 Soneinndeling med rensekrav for utslipp under 50pe 
 

Ved inndeling i områder er det brukt samme betegnelser som i Forurensningsforskriften. Inndeling i soner har grunnlag i 
brukerinteresser, fare for eutrofiering og kunnskap om sjø og ferskvann i Skaun. 
 
Sonene er vist med fargekoder på oversiktskartet. 
Sone 1 med strengeste rensekrav inkluderer utslipp til drikkevannsområder og ellers til områder med store brukerinteresser. 
Rensekravene er gitt i forurensningsforskriftens kapittel 12, §§ 12-8 og 12-9. 
 
Det er vesentlig å merke seg at kartet ikke er uttømmende, slik at det i enkelttilfeller kan bli satt strengere krav til rensing 
dersom resipienten på stedet har liten tåleevne eller det er brukerinteresser på stedet. 
 
I de områder hvor det er rimelig nærhet fra kommunal avløpsledning er det krav om påkobling til kommunalt nett. 

10.1.3 Krav til avløpsplan 
 

For å unngå forurensning fra enkeltutslipp ønsker Skaun kommune at nye avløpsanlegg i 
størst mulig grad blir tilknyttet eksisterende offentlige eller private anlegg/avløpsledninger eller at det bygges felles 
renseanlegg. 
 
Ved nyregulering av områder for spredt bebyggelse/fritidsbebyggelse stilles det krav om at avløpsplan skal utarbeides 
samtidig med reguleringsplanen.  Der det finnes avløpsplan kan den enkelte eiendom kun slippe ut avløpsvann i henhold til 
avløpsplanen. Eiendommen må søke om utslippstillatelse for å få kople seg til enkeltanlegg eller fellesanlegg etter 
avløpsplanen. Detaljnivået på avløpsplanene må være i henhold til detaljnivået på reguleringene. Dvs mer overordnet for 
områdeplaner enn detaljregulering. 

10.1.4 Søknader om utslippstillatelse 
 

En søknad om utslippstillatelse skal alltid leveres og være godkjent av kommunen før etablering av utslipp fra sanitært 
avløpsvann kan finne sted. 
Som vedlegg til søknad om utslippstillatelse skal det blant annet foreligge dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av 
anlegget. 
Ansvarlig søker for søknad om utslippstillatelse skal være fagkyndig. 
 
Foretak bør minimum ha ADK1 bevis eller ha gått kurs i mindre avløpsanlegg gjennom 
eksempelvis BIOFORSK eller UMB. 
Søknader om utslipp blir også behandlet etter plan- og bygningslovens bestemmelser, slik at 
ansvarlige foretak må søke om ansvarsretter, og bør være sentralt godkjente. 
Det kan ta tid å skaffe nødvendig informasjon til veie, så det kan være lurt å starte søknadsprosessen i god tid. Det må 
sendes nabovarsel til naboer og berørte parter, med fire ukers svarfrist jrf Forurensingsforskriftens kap. 12. Kommunen har 
standardisert skjema som bør benyttes ved søknad om utslipp. 
 
Det er vesentlig at det ved alle nye utslipp først foretas grunnundersøkelser på stedet og at alle 
avløpsanlegg/avløpsplaner blir planlagt/prosjektert med hensyn på miljømessige konsekvenser. Avløpsløsning med tett tank 
bør unngås grunnet hensyn på miljøkostnader ved bortkjøring av avløpsvann. 
 
Slamavskillere, infiltrasjonsanlegg, minirenseanlegg, filterbedanlegg og gråvannsfilter skal 
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prosjekteres og bygges i henhold til VA-miljøblad. (VA-miljøblad nr 48,49,52,59,60). 
 
Alle anlegg skal dimensjoneres etter beregnet vannmengde og søknader skal vedlegges dokumentasjon på disse 
beregningene. 
 
Minirenseanlegg skal vedlegges dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN 12566-3. 
Harmonisert standard for prefabrikkerte Slamavskillere: NS-EN 12566-1:2000+A:2005. 
 
 

10.2 Slamtømming 
 

Kommunen vurderer fortløpende om det er behov for og forsvarlig å bygge ut kommunalt avløpsnett i områder med private 
avløpsanlegg; septiktanker, tette tanker, private renseanlegg etc. Både ved innsamling av slam fra private anlegg og 
håndtering av avløpsvann i offentlig ledningsnett er formålet å hindre forurensing og sikre en godkjent behandling av 
slammet. 
 
Kommunen er forurensningsmyndighet for utslippene i kap. 12 (utslipp mindre enn 50 pe) og kap. 13 (50 pe -2000 pe) 
 
Fra og med tømmesesongen 2001 ble slam fra private sanitæranlegg i kommunen tømt via avtale med HAMOS. 
 
Det ble i 2010 vedtatt en ny slamforskrift for HAMOS-regionen. Denne ble vedtatt i hver enkelt kommune. Denne fanger opp 
det meste som har med tømmerutiner og hvordan gebyr skal inndeles for tjenesten. Slamforskriften dannet bl.a grunnlaget for 
ny anbudsrunde for slamtømming. Anbudsrunden ble gjennomført av HAMOS og vinner av anbudet var Miljøservice 
 
Slammet blir avvannet på bil; dvs. mesteparten av vannet har blitt ført tilbake til septiktanken og slam med et tørrstoffinnhold 
(TS) på ca. 25 % (75 % innhold av vann) og kjøres til Meldal Miljøanlegg as for behandling. Når avtalen med Meldal 
miljøanlegg vil slammet bli levert på nytt anlegg på Verdal via omlasting på containere. 
 
Slamgebyrets størrelse vedtas av HAMOS og er likt for alle kommunene i HAMOS regionen.  
 
Hver kommune har derimot sitt eget påslag for administrative kostnader forbundet med at kommunen fortsatt er 
forurensningsmyndighet 
 

10.2.5 Vannressursplan 

 
Saldo på driftsfondet slamtømming vil innen utgangen av 2011 vil være ca 100 000.- Disse pengene foreslås brukt som andel 
for en utarbeidelse av ny Vannresursplan som i stor grad vil dekke områder med spredt avløp. 
 

10.2.6 Opprydning spredt avløp 

 
I forbindelse med krav stilt i den sentrale vannforvaltningsforskriften er det nok nødvendig å foreta en opprydning av spredt 
avløp slik at miljømålene for vannforekomstene kan holdes. Skaun kommune hadde en opprydning av spredt avløp på midten 
av 90 tallet. Da ble i stor grad anleggene oppgrader i henhold til den tids krav. Dette gikk i stor grad ut på utbedringer av 
slamavskillere. 
 
Det er mange gamle sandfilteranlegg som ikke renser tilfredsstillende i henhold til dagens krav. Når man kommer til 2015 vil 
det være ca 20 år siden den opprydningen og en ny opprydning med håndhevelse av dagens forurensingsforskrift blir nok 
nødvendig å gjennomføre. 
 
Finansiering av et prosjekt for opprydding av spredt avløp foreslås bevilget ved å øke den kommunale administrative 
påslagsdelen på slamtømmekostnadene (som f.eks gjort i Orkdal kommune). Den er i dag Kr. 38.-. pr tank pr. år. Hvis den 
økes til Kr 150.- vil en f.eks etter 3 år ha 400 000.- på fond. Når prosjektet er fullført fjernes dette kommunale påslaget. Et slikt 
påslag er hjemlet i forurensingsforskriftens § 11-4 der kommunen kan kreve kontrollgebyr for spredt avløp. 
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11 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVENS §27-1 OG 27-2 
 

11.2  Retningslinjer 

 

Det har ikke vært noen fastsatte retningslinjer for behandling etter disse paragrafene. Dette tas nå inn i hovedplanen og kan 
da revideres ved hver revisjon av denne. 
 
Dette er retningslinjer for når kommunen kan kreve en eiendom koblet til kommunalt nett, - eller om eiendommen skal ha 
mindre privat avløpsanlegg. Se §27-1, annet ledd og §27-2, annet ledd. Dette gjelder både vann og avløp, men gjelder i 
praksis i størst grad for avløp. 
 
Summen for kostnader for anlegget indeksreguleres etter indeks for byggekostnader SSB. 
 
Plan og bygningsloven §27-1 og 27-2: 
 
§ 27-1. Vannforsyning  
       Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig 
adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. Det samme gjelder opprettelse 
eller endring av eiendom for slik bebyggelse. Rettighet til å føre vannledning over annens grunn, alternativt til å 
knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen 
godtar som tilfredsstillende.  
 
       Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, 
skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være 
forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen 
ordning.  
 
       Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til offentlig 
vannledning når særlige hensyn tilsier det.  
 
       Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk.  
 
 
 
§ 27-2. Avløp  
       Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal 
bortleding av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven. Rettighet til å føre avløpsledning over 
annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på 
annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende.  
 
       Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, 
skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette etter kommunenes skjønn være 
forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen 
ordning.  
 
       Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til avløpsledning når 
særlige hensyn tilsier det.  
 
       Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk.  
 
       Før oppføring av bygning blir satt i gang, skal avledning av grunn- og overvann være sikret. Tilsvarende 
gjelder ved vedlikehold av drenering for eksisterende byggverk 
 
 
Kommunens retningslinjer for saksbehandling 
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 Dersom særlige grunner tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen løsning eller utsette sitt krav om tilkobling. 
Særlige grunner kan være: 

o At eiendommen dokumenterer alternativ vannforsyning av godkjent og tilstrekkelig kvalitet. 
 

o At beregnede anleggskostnader inkl. mva. for bolig og landbrukseiendommer overskrider kr. 100.000,-. 
Næringseiendommer må vurderes særskilt. Beløpsgrensen gjelder uavhengig om tilkoblingen gjelder 
enten vann eller avløp eller begge tjenester. Dersom tilkobling til offentlig vann / avløp skjer på ulik 
tidspunkt, må skjønn benyttes. 

 
 Dersom det er investert i godkjente, private anlegg på eiendommen, og disse fortsatt har en restverdi (nedskrivning 

av dokumenterte kostnader med 5% per år), kan det søkes om redusert tilkoblingsgebyr eller utsettelse av tvungen 
tilkobling. (Med mindre det er gitt midlertidige utslippstillatelser hvor det har vært planlagt utbygging en tid) 
 

 Orientering om fremtidig krav om tilkobling iht. Plan- og bygningslovens §§ 27-1 og 27-2 skal sendes ut min. ett år 
før frist før innbetaling av tilkoblingsgebyr og fysisk sammenkobling. 
 

 Når tilkobling til kommunalt anlegg medfører graving av privat stikkledning over 3.manns eiendom, må eier av 
stikkledning oppfordres til å inngå skriftlig avtale med vedkommende. Avtalen tinglyses. 

 

11.3 Retningslinjer for behandling av utbyggingsplaner 

 Før byggetillatelse til boliger og der utbygger ønsker å etablere gen vannforsyning (privat, brønn, tilkobling til ikke 
godkjent vannverk m.m) skal kommune sikre at det gjøres vurdering at kravet til hygenisk betryggende 
vannforsyning (pbl §27-1, 1. ledd) er etterkommet. Mattilsynet vil kumme bidra med faglige råd i konkrete saker. 

 For reguleringsplaner som berører drikkevannshensyn har Mattilsynet innsigelsesrett og disse skal sendes til 
Mattilsynet for høring (jrf brev av 1. jun 2006 fra Helse- og omsorgsdepartementet) Eksempler for dette kav være 
hensyn for å sikre boliger og andre virksomheter drikkevann, eller å hindre at planlagte tiltak forurenser drikkevann. 
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FORORD 
 

På oppdrag fra Skaun kommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som er 
Vannregionmyndighet for Trøndelag, har Asplan Viak utarbeidet en karakterisering og 
risikovurdering av grunnvannsforekomster i Skaun kommune som er en del av Vannområde 
Gauldalen.  

Grunnvann er ofte det beste alternativ som kilde til drikkevann og prosessvann både med 
hensyn til vannkvalitet og økonomi. Et av hovedmålene med EUs vanndirektiv er å sikre og 
om nødvendig forbedre statusen for våre vannforekomster. Sammenlignet med 
overflatevann er det meget ressurskrevende å kartlegge grunnvannsforekomster, og det er 
en kjensgjerning at det fortsatt er langt igjen til en det foreligger en helhetlig kartlegging av 
landets grunnvannsressurser. Mangelfull kartlegging og kunnskap er ofte et hinder for å ta i 
bruk grunnvann, og er også en trussel mot nedbygging og utilsiktet forurensning av viktige 
grunnvannsforekomster.  

Denne rapporten gir en oversikt over de viktigste grunnvannsforekomstene i kommunen, 
samt en enkel risikoanalyse av disse forekomstene basert på analyser av belastning og 
sårbarhet. Rapporten vil forhåpentligvis bidra til en bærekraftig utnytting og bedre beskyttelse 
av grunnvann i Skaun kommunen. 
 
Rapporten er skrevet av Asplan Viak ved Bernt Olav Hilmo. Selve oppsettet er utarbeidet i 
samarbeid med NVE og andre konsulenter som utarbeider tilsvarende rapporter for andre 
kommuner. Det meste av det geologiske og hydrogeologiske bakgrunnsmateriale er hentet 
fra NGUs rapporter, kart og databaser. I tillegg har Skaun kommune bidratt med data og 
kunnskap som belyser arealbruk og belastning.  
 
I tillegg til å tilfredsstille Vanndirektivets målsetning vil rapporten inngå i en 
vannforvaltningsplan for Skaun kommune.   
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1 INNLEDNING 

Som et ledd i fremtidige miljø og ressursforvaltning og i samsvar med kravene i 
vannforvaltningsforskriften1 av 1.1.2007 skal grunnvannsforekomster med kapasitet mer enn 
10 m3 per døgn2 avgrenses og beskrives. Målet med arbeidet er å sikre en helhetlig 
beskyttelse og bærekraftig bruk av våre grunnvannforekomster.  

Grunnvann er i mange spesifikke og generelle utredninger, dokumentert å være vårt 
kvalitativt beste og økonomisk gunstigste alternativ som kilde til drikkevann og prosessvann. 
Grunnvann utgjør også en viktig energiressurs. Sett i europisk sammenheng kan norske 
grunnvannsforekomster karakteriseres som relativt små og grunne, men 
grunnvannsforekomstene har regionalt og lokalt stor betydning over hele landet.  

De største og viktigste forekomstene ligger i åpne sand og grusavsetninger dannet under 
eller etter siste istid. Hoveddelen av disse løsmasseforekomstene ligger i dalbunner langs 
vassdrag og står i hydraulisk kontakt med elver eller innsjøer. Overbelastning av slike 
grunnvannsforekomster forekommer sjelden, men vannets kvalitet og oppholdstid kan 
endres ved større uttak.  

Karakteriseringen av grunnvannsforekomstene vil utgjøre en viktig del av kunnskaps-
grunnlaget for arbeidet med regionale forvaltningsplaner og kommunale arealplaner. 
Karakteriseringsarbeidet vil også danne grunnlag for tiltaksprogrammer med sikte på å 
oppfylle bestemte miljømål for våre vannforekomster, slik at de blir tatt vare på for 
kommende generasjoner. En karakterisering gjennomført i 2004 er beskrevet i vedlegg 1. 

På bakgrunn av eksisterende data skal minimum følgende angis for den enkelte 
grunnvannsforekomst: 

 beliggenhet og grenser 

 belastningen som grunnvannsforekomstene kan bli utsatt for 

 uttak (samt kunstig infiltrasjon) 

 naturlig beskyttelse i form av overliggende lag 

 eventuelle avhengige økosystemer i overflatevann eller jord 

Som sluttprodukt av karakteriseringen i Skaun vil alle grunnvannsforekomstene bli inndelt i 
klasser i forhold til risiko for ikke å oppnå god status. Dette vil i første omgang kreve en bred 
forståelse av grunnvannets strømningsmønster og hvilke belastninger (forurensning og 
vannuttak) som påvirker forekomsten. For grunnvannsforekomster som regnes som ”utsatt”3 
skal det gjennomføres en mer utførlig analyse i samsvar med kravene i 
vannforvaltningsforskriftens vedlegg. Dette kan omfatte overvåking (jmf overvåkingsveileder) 
for bestemmelse av status. Vedlegg 1 gir en kort beskrivelse av overvåkning av 
grunnvannsforekomster innen Vanndirektivet. For forekomster som ikke oppnår god status 
iverksettes tiltak som for eksempel bedre beskyttelse og sanering av forurensningskilder. Det 
overordnede målet er at alle grunnvannsforekomstene gjennom dette arbeidet skal oppnå en 
god kjemisk og kvantitativ status i forhold til vedtatte miljømål. Arbeidet med karakterisering 
av grunnvannsforekomster i dette vannområdet er gjennomført etter samme mal som for 
andre kommuner/vannområder i Trøndelag.  

                                                
 

1 Den nye norske vannforvaltningsforskriften (EU’s vannrammedirektiv (EF) 2000/60) er hjemlet i Forurensningsloven, Plan- 
ogBygningsloven og Vannressursloven. 
2 10m3/døgn eller kunne forsyne mer enn 50 personer med drikkevann. 
3 kategori ”risiko” eller ”mulig risiko” 
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2 ARBEIDSMETODER 

2.1 Karakterisering 

Følgende kriterier legges til grunn for definisjon av viktige grunnvannsressurser: 

 Påviste grunnvannsforekomster som blir benyttet eller har potensial til å bli benyttet 
for uttak av drikkevann til godkjenningspliktige vannverk. 

 Forekomster med mulighet for uttak av betydelige mengder grunnvann (> 5 l/s pr. 
brønn). 

Også følgende forekomster karakteriseres så langt det er grunnlag for det: 

 Grunnvannsforekomster av regional eller lokal betydning (kommuneplanlegging) 

 Forekomster aktuelle for uttak av mineralvann, geovarme, prosessvann, 
fiskeoppdrett, irrigasjon. 

Karakterisering av grunnvannsforekomstene omfatter følgende for hver forekomst:  

 Beliggenhet og grenser 

 Hydrogeologiske egenskaper   

 Hydrologiske forhold  

 Vannets kjemiske sammensetning  

 Forurensingsbelastning, Sårbarhet og Risikoklasse 

 Grunnvannsuttak og områder planlagt for grunnvannsuttak  
 

Karakteriseringen gjennomføres med utgangspunkt i bakgrunnsdata gjengitt i vedlegg 2, 
nasjonale databaser, samt tilgjengelig materiale fra den enkelte kommune, herunder:  

o Kommunens arealplan og underliggende planer 
o Eksisterende og planlagte belastninger som ikke går fram av kartgrunnlag og 

eksisterende planer (f.eks. planlagte grusuttak (også utvidelser), planlagte 
boligfelt, veibygging, indistriområder etc. 

o Oversikt over vannforsyning som er eller planlegges basert på grunnvann 
o Oversikt over avløp, herunder infiltrasjon i grunnen (naturbaserte 

avløpsløsninger) 
o Annen bruk av grunnvann (naturlig mineralvann, grunnvarme, prosessvann, 

fiskeoppdrett, irrigasjon) 

Forekomstene deles inn i følgende typer: 

o Løsmasser (elve- og breelvavsetniger) 

o Fjell 

o Andre (grove morener, strandavsetninger) 

Regional eller lokal underinndeling kan gjennomføres der en for eksempel har bergarter med 
særlig god vanngiverevne.  
 

2.1.1  Beliggenhet og grenser 

Avgrensningen følger forekomstens yttergrenser i planet (i terrenget) både for åpne og 
lukkede forekomster.  
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Hver forekomst avgrenses som et polygon og arealet beregnes. Arbeidet kan gjøres GIS 
(ArcGis). Hver forekomst er gitt navn og nummer der vassdragsnummer utgjør de første tre 
sifrene (laveste i vannforekomsten).  

Forekomstenes beliggenhet og grenser er i hovedsak bestemt på grunnlag av tidligere utført 
hydrogeologisk og kvartærgeologisk kartlegging, data fra NGUs hydrogeologiske database 
(boringer, brønner, grunnvannskvalitet), tidligere grunnvannsundersøkelser, andre 
grunnundersøkelser og flybilder hentet fra nettstedet ”Norge i bilder”. Forekomstene er 
merket på kart der også grunnvannsforekomster fra grovkarakteriseringen (2004) er 
avmerket.  Forekomstene vil så bli digitalisert og lagt inn i Vann-Nett av fylkesmannen i Sør-
Trøndelag.   

2.1.2  Hydrologiske forhold  

Hydrologiske forhold omfatter hovedsakelig interaksjon med overflatevann og vurdering av 
grunnvannsdannelse.  Aktuell forhold er beregnet og/eller beskrevet for hver forekomst. 

Interaksjon med overflatevann er vurdert på grunnlag av overflatehydrologi (nivå i tilstøtende 
bekker, elver, vann) samt observasjoner i brønner.  

2.1.3 Hydrogeologiske egenskaper  

Hydrogeologiske egenskaper omfatter magasintype, grunnvannsnivå, samt en vurdering av 
grunnvannsstrømning.  Disse egenskapene vil variere innen hver forekomst. Ambisjonene er 
å angi størrelsesorden for hver parameter for å gi en grov karakteristikk av forekomsten. 
Angitte verdier er tolket ut fra geologisk avsetningstype og data fra hydrogeologiske 
undersøkelser (sonderboringer, brønner, seismikk). Resultater fra prøvepumpinger og 
kornfordelingsanalyser er verdifullt datagrunnlag. 

Mulige uttaksmengder er vurdert på grunnlag av grunnvannsdannelse i den selvmatende 
delen av akviferen (ut fra netto nedbør, og antatt infiltrasjonskapasitet), samt muligheter for 
infiltrasjon fra overflatevannskilder. 

Se også egen veileder for vurdering av vannbalanse og kvantitativ status for norske 
grunnvannsforekomster. 

2.1.4  Grunnvannskjemi 

Dagens fysisk-kjemiske tilstand skal vurderes i forhold til forventet naturtilstand. Tilstanden 
vurderes i forhold til ulike sett av parametere som går under samlebetegnelsene 
kvalitetselementer og prioriterte stoffer. 

Dagens fysisk-kjemiske tilstand kan være dokumentert ved kjemisk analyse av vann fra 
produksjonsbrønner. Der det mangler analysedata kan kjemiske forhold vurderes ut fra 
geologi (mineralogi, permeabilitet) og oppholdstid samt belastningsforhold. 

2.2 Risikovurdering 

2.2.1  Forurensingsbelastning  

Forurensingsbelastningen omfatter punktkilder og arealbelastning knyttet til aktuell arealbruk 
og aktiviteter. Nedenfor følger oversikt over arealbruk og aktiviteter som potensielt kan 
medføre en belastning på grunnvannsforekomster, samt indikering av type belastning: 

 Tettbebyggelse. Omfatter kommunalt avløpsnett (patogener, N, organisk stoff), 
kirkegårder, bensinstasjoner (petroleumsprodukter), overvann fra urbane 
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områder/tette flater (miljøgifter og patogener), samt andre forurensningskilder knyttet 
til tettbebyggelse. 

 Infiltrasjonsanlegg for avløpsvann (patogener, N, organisk stoff) 

 Industri og lager (miljøgifter) 

 Jordbruksareal (pesticider, patogener, N) 

 Gruver, pukkverk, grustak (tungmetaller og petroleumsprod.) 

 Avfallsplasser/lagringsplasser (miljøgifter) 

 Forurenset grunn (miljøgifter) 

 Transport/samferdsel (miljøgifter, salt) 
 

For hver grunnvannsforekomst graderes belastningen fra 1-3 på følgende måte: 

1: Lav belastning, benyttes for forekomster som hovedsakelig ligger i utmark, og som ikke 
trues direkte av alvorlige potensielle forurensningskilder. Bør også benyttes for forekomster 
hvor diffuse forurensningskilder som for eksempel dyrket mark, beite, veisalting ligger 
innenfor tilsigsområdet og kan påvirke små deler av forekomstene.  

2:  Middels belastning. Benyttes for forekomster der potensielt forurensende 
arealbruk/aktiviteter (for eksempel dyrket mark, transport/samferdsel, grusuttak) og/eller 
punktkilder (for eksempel infiltrasjonsanlegg) ligger innenfor tilsigsområdet og kan påvirke 
vannkvaliteten i store deler av grunnvannsforekomsten.  

3:  Høy belastning. Benyttes for forekomster der en eller flere alvorlige forurensningskilder 
(for eksempel avfallsdeponi/forurenset grunn) og/eller sterkt belastende arealbruk/aktivitet 
(for eksempel flyplass) kan forurense store deler av grunnvannsforekomsten. 

Foreslått inndeling er kun retningsgivende. Graderingen av belastning må vurderes i hvert 
enkelt tilfelle bl.a. ut fra følgende: 

 Kjent belastning (for eksempel bruk av plantevernmidler og vegsalting) 

 Antatt belastning (for eksempel sigevann fra forurenset grunn og avrenning fra 
massetak).  

 Risiko for belastning (for eksempel nedgravde oljetanker og avløpsledninger) 

 Plassering av belastning i forhold til grunnvannsforekomsten. Det bør legges vekt på 
om mulig avrenning fra forurensningskilden infiltreres direkte i grunnen eller om 
avrenningen tilføres grunnvannet via en annen resipient, for eksempel overflatevann. 
Det bør også tas hensyn til hvor stor del av grunnvannsforekomsten som kan bli 
berørt. 

2.2.2 Kvantitativ belastning 

Kvantitativ belastning omfatter alle grunnvannsuttak og områder utpekt eller tiltenkt for uttak 
av grunnvann. Dette er nærmere beskrevet i kapitel 4.   

Lokalisering og data for aktive grunnvannsuttak hentes fra NGUs brønndatabase eller fra 
Vannverksregisteret (Folkehelsa/Mattilsynet).  Vanligvis kan oppdaterte og mer omfattende 
data om grunnvannsuttak og beskyttelsesområder hentes direkte fra kommunen.  
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2.2.3 Vurdering av sårbarhet 

Grunnvannsforekomsters sårbarhet mot belastning er vurdert ut fra type 
løsmasseoverdekning over akviferen og dyp til grunnvannsnivå.  I tillegg bør det legges vekt 
tykkelsen av selve akviferen.  Bakgrunnsdata kan finnes fra følgende kilder: 

 

 Umettet sone (boringer, sjaktinger – NGUs brønndatabase)  

 Kornfordeling/avsetningstype (NGU, kvartærkart)  

 Jordsmonn (NIJOS, jordsmonnskart). 
 
Sårbarheten graderes i to forskjellige nivå:   

1. Godt beskyttet. Lukket akvifer (beskyttet av minst 2 m tette lag for eksempel silt/leire), 
delvis lukket akvifer med over 10 m umettet sone eller åpen akvifer med over 20 m umettet 
sone. 

2. Dårlig beskyttet. Åpen akvifer (uten tette lag over) og mindre enn 20 m umettet sone. 
 
NB ! Når beskyttelsen er ukjent og det er liten umettet sone settes sårbarheten til 2. 

Typisk vil lavtliggende elveavsetninger uten overdekning og med høyt grunnvannsnivå få 2 i 
sårbarhet. Åpne akvifere i breelvavsetninger vil få 1 eller 2 i sårbarhet avhengig av tykkelsen 
av den umettede sonen, mens lukkede akvifere, for eksempel breelvavsetninger dekt av 
bresjøsilt eller marin leire, som oftest vil få 1 i sårbarhet.   

Denne inndelingen er kun retningsgivende. Graderingen av sårbarhet må vurderes i hvert 
enkelt tilfelle ut fra kjennskapet til forekomsten.  

Sårbarhetsvurderingen omfatter ikke sårbarhet mot kvantitativ belastning i og med at dette 
blir vurdert i hvert enkelt tilfelle ved utbygging av grunnvannsforekomster, og spesielt i 
henhold til søknad om konsesjon for uttak av grunnvannvann i henhold til Vannressursloven.   

 

2.2.4 Risikovurdering 

På grunnlag av en samlet vurdering av belastning og sårbarhet fastlegges forekomstens 
risiko for ikke å oppnå god kvalitativ status. Risikoen beregnes ved å multiplisere belastning 
og sårbarhet, og ut fra denne verdien inndeles forekomstene i risikogrupper: 

Gruppe 1 ”ingen risiko”: Beregnet risiko 1-2  

Gruppe 2 ”mulig risiko”: Beregnet risiko 3-4  

Gruppe 3 ”risiko”: Beregnet risiko 6 
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3 GRUNNVANNSFOREKOMSTER INNEN SKAUN KOMMUNE   

3.1 Generell beskrivelse 

3.1.1 Grunnvann i løsmasser 

Innen kommunen finnes det ingen store store elve-/breelvavsetninger som kan romme store 
grunnvannsforekomster. De best egnede løsmasseavsetningene for grunnvannsuttak finnes i 
indre deler av kommunen. Her er det avsatt mindre breelvavsetninger som er bygd opptil 
marin grense, og som kan romme grunnvannsmagasin som står i hydraulisk kontakt med 
bekker/små elver. I tillegg kan det finnes små grunnvannsforekomster i mindre 
elveavsetninger langs de største elvene, Vigda, Børselva og Viggja og i tilknytning til små 
elve/bekkedelta ved Laugen.  De fleste av disse forekomstene ligger over marine finkornige 
sedimenter av silt og leire. Vedlegg 5 viser et løsmassekart over kommunen.  

3.1.2 Grunnvann i fjell 

Dette grunnvannet opptrer i sprekker, svakhetssoner og hulrom i fjellet. Ifølge 
berggrunnsgeologiske kart består berggrunnen i kommunen av glimmerskifter i vest, 
grønnstein og amfibolitt i østlige deler (sør og øst for Buvika og Laugen) og lagserier av fyllitt 
og gråvakke i sør (se vedlegg 6). Dette blir regnet som middels – dårlige vanngivere. I NGUs 
hydrogeologiske database ”Granada” er det registrert 62 borebrønner i fjell. 19 av disse er 
energibrønner, 6 er undersøkelsesbrønner boret i forbindelse med ny E39, 32 benyttes til 
vannforsyning og 5 har ukjent bruk. Av de 32 fjellbrønnene som brukes til vannforsyning er 6 
boret for vannverk, mens resten er boret for enkelthus og fritidsboliger. De 46 brønnene med 
oppgitt kapasitet fordeler seg på følgende måte: 

Tabell 1 Kapasiteter på fjellbrønner i Skaun kommune  

Kapasitet (l/time) Antall 
brønner 

< 50 17 

50-200 10 

200-500 8 

500-1000 8 

> 1000 3 

SUM 46 

Mediankapasiteten for fjellbrønnene er 165 l/t. Det er ikke påvist spesielle områder som er 
bedre egnet for grunnvannsuttak fra fjellbrønner enn andre. Generelt er kapasiteten på 
fjellbrønnene lav. Dette skyldes i hovedsak berggrunnen og at sprekkesonene i fjellet på 
grunn av myke/plastiske bergarter i liten grad er åpne og vannførende. Grunnvann i fjell er 
dermed mest aktuelt til vannforsyning til enkelthusstander og små vannverk.   

Det foreligger få opplysninger om grunnvannskvaliteten i fjellbrønnene, men ut fra en 
generelt kalkrik berggrunn, kan det forventes at en del fjellbrønner har praktiske problemer 
vannkvaliteten i form av hardt vann.  
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3.2 Inndeling  

Som et grunnlag for karakterisering av grunnvannsforekomster inne Vanndirektivet ble det 
innledningsvis foretatt en grovkarakterisering av 708 grunnvannsforekomster i hele landet. 
Ingen av disse ligger i Skaun kommune.  

Skaun kommune har god dekning av kvartærgeologiske og berggrunnsgeologiske kart. 
Innen prosjektet Grunnvann i Norge (GiN) ble grunnvann vurdert til prioriterte steder ut fra 
feltbefaring og kartstudier, og i forbindelse med prosjektering av ny E 39 ble det gjort 
boringer for å vurdere faren for store innlekkasjer av vann i tunneler. I tillegg er det gjort 
hydrogeologiske undersøkelser for vurdering av grunnvann til Rossvatnet vannverk.  

Ved bruk av dette datagrunnlaget, samt kommunale data og egen kjennskap til grunnvann 
innen kommunene, er det registrert følgende tre grunnvannsforekomster i vannområdet.  
 
 
Tabell 2 Grunnvannsforekomster i Skaun 

 

Forekomstnummer Navn 

NY Syrstadsætra 

Ny Buskosen 

Ny Vekta 

 

3.3 Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster 

Forekomstene er vist på kartutsnitt i vedleggene 7.1-7.4, mens vedlegg 3 viser fysiske data 
og i vedlegg 4 er belastning og sårbarhet oppsummert. Det er lagt vekt på å avgrense 
forekomstene slik at de utgjør enheter som ligger i en bestemt avsetning hvor sårbarhet og 
belastning kan spesifiseres på best mulig måte.   
 
Forekomstene er ikke tidligere undersøkt med tanke på grunnvannsuttak, og det er derfor 
vanskelig å gi en karakterisering av forekomsten og potensialet for grunnvannsuttak er også 
usikkert. Avgrensingen er gjort ut fra løsmassekart, topografiske kart og flybilder.  
Forekomsten Syrstadsætra består egentlig av to breelvavsetninger avsatt langs elvene 
Hauka og Mora, samt en liten elveavsetning ved samløpet av elvene.  
Buskosen er en lite elvedelta avsatt der Skjellbekken munner ut i Laugen, mens 
grunnvannsforekomsten Vekta er kartlagt som to mindre breelvavsetninger.  
 
I og med at det ikke foreligger data fra grunnundersøkelser er det vanskelig å vurdere 
sårbarheten til avsetningene, men ut fra kartgrunnlaget kan det antas at de har relativt 
begrenset tykkelse og at de er åpne grunnvannsmagasin det vil si at de ikke er dekt av tette 
beskyttende lag.  
For alle tre forekomstene er dyrket mark en potensiell forurensningskilde. I tillegg utgjør 
aktiviteter i tilknytning til en idrettsbane en belastning for forekomsten Buskosen.  
 
På grunnlag av generelt lav belastning kan alle tre grunnvannsforekomstene defineres som 
”ingen risiko”, men det må poengteres at denne vurderingen bygger på dårlig datagrunnlag 
da det ikke er gjort grunnvannsundersøkelser eller finnes data på grunnvannskvalitet. 
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4 RESSURSVURDERINGER  

4.1 Bruk av grunnvann i Skaun kommune 

I følge oversikter fra Vannbruksplan for Skaun kommune (under utarbeidelse) benytter 
følgende vannverk i kommunen grunnvann som vannkilde: 

 
Tabell 3 Godkjenningspliktige vannverk som benytter grunnvann i Skaun kommune 
 

Vannverk Kilde Årlig 
produk-

sjon m3/år 

Forsynings
-område 

Vann-
behandling 

Vannkvalitet  Ca. 
personer 
tilknyttet 

Godkjen-
ningsstatus 

Aunan 
vannverk 
A/L 

Grunnvann, 
3 brønner i 
fjell 

7.300 Aunbygda Ingen Ingen 
overskridelser 

på bakteriologi, 
generelt god 
vannkvalitet. 

105 Ikke godkjent 

Rossvatnet 
vannverk 
A/L 

Grunnvann, 
3 brønner i 
fjell 

14.000 Jåren Avherding  155 
fastboende
, 180 inkl. 

fitidsboliger 

Godkjent i 
2005 

Lisbetsæter Grunnvann, 
borebrønn i 
fjell 

 Lisbetsæter Ingen   Gården + 
13 hytter. 
Servering 
avsluttet. 

Usikkert om 
fortsatt 

godkjennings-
pliktig 

Sætran Grunnvann   Ingen  1 hus + 
camping 

Ikke godkjent 

I tillegg finnes det flere mindre anlegg basert på borebrønner i fjell og oppkommer/gravde 
brønner som forsyner små fellesvannverk, privathus og fritidsboliger.  

I Skaun forsynes mellom 5 og 10 % av befolkningen med grunnvann.  

4.2 Grunnvannsforekomster aktuelle for framtidig uttak av 
grunnvann til drikkevann 

På bakgrunn av kartlagte grunnvannsressurser og dagens vannforsyningssituasjon der ca. 
4000 av kommunens 6000 innbyggere får drikkevann av god kvalitet fra Malmsjøen, vil 
grunnvann også i framtiden være mest aktuell til mindre vannverk og enkeltanlegg.    

4.3 Energiuttak 

Det er tvilsomt om noen av de registrerte grunnvannsforekomstene er egnet for energiuttak 
basert på varmeveksling med grunnvann. Det er ikke registrert grunnvannsforekomster i 
nærheten av tettstedene i kommunen.  
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Energiuttak ved varmeveksling av en kjølevæske som sirkulerer i en lukket kollektorsløyfe i 
borede fjellbrønner kan være en aktuell løsning for oppvarming/kjøling av alle typer 
bygninger. I kommunen finnes det allerede minst 20 private fjellbrønner som benyttes til 
oppvarming av bolighus. I henhold til målsetninger om økt bruk av nye fornybare energikilder 
bør grunnvarme fra fjellbrønner utredes ved alle nye større utbyggingsprosjekter, samt i 
eksisterende bygningsmasse med vannbåren varme.   

 



Karakterisering av grunnvannsforekomster i Skaun kommune  10 

 

Skaun kommune og fylkesmannen i Sør-Trøndelag Asplan Viak AS 

 

5 VIDERE ARBEID 

5.1 Kartlegging av grunnvann 

Det er tidligere pekt på manglende kartlegging av grunnvannsforekomster i Skaun kommune. 
Selv om det ikke finnes store grunnvannsforekomster i løsmasser, kan mindre forekomster 
ha stor lokal interesse som vannkilde. En bedre kartlegging av forekomstene vil også gi en 
sikrere vurdering av ressursene, og et bedre grunnlag for vurdering av risiko mot ikke å 
oppnå god status i henhold til Vanndirektivet.   

5.2  Overvåkning 

Før det er foretatt en nærmere kartlegging av grunnvannsforekomstene er det ikke behov for 
overvåkning av grunnvannsforekomster i kommunen. Ut fra eksisterende datagrunnlag er 
alle tre grunnvannsforekomster foreløpig klassifisert som ”ingen risiko”.  

5.3 Beskyttelse av grunnvannsforekomster 

Av de godkjenningspliktige grunnvannsanleggene er det kun Rossvatnet vannverk A/L som 
er godkjent og som dermed med sikkerhet har beskyttelsesplan. For de andre vannverkene 
foreligger det ingen opplysninger om beskyttelsesplaner. Itillegg til sikring av 
grunnvannsforekomster som forsyner godkjenningspliktige vannverk, er det også viktig at 
grunnvannsforekomster som kan være aktuelle for framtidig bruk sikres mot økt belastning i 
form av videre nedbygging og annen arealbruk som gir økt fare for forurensning. Dette kan 
gjøres i kommunens arealplan.  
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Vedlegg 1 Utførte arbeider med grunnvann innen 
Vanndirektivet 

Karakterisering av grunnvann innen EUs vanndirektiv 

For å få en narsjonal oversikt over våre grunnvannsressurser ble det i forbindelse med igangsettingen av arbeidet 
med Vanndirektivet foretatt en grov karakteriseringen av grunnvannsforekomster.  Ut fra digitale 
kvartærgeologiske kart og en kvalitetssikring av hydrogeologer ble det registrert 708 grunnvannsforekomster for 
hele landet, men ingen forekomster i Skaun kommune . En grunnvannsforekomst blir i denne sammenheng 
definert som en administrativ enhet som omfatter en eller flere grunnvannsakvifere innenfor et sammenhengende 
hydrologisk område. Gruppering og inndeling av grunnvannsakvifere til en grunnvannsforekomst er basert på 
både faglige og administrative vurderinger.  

I neste omgang ble det utarbeidet en grov inndeling etter risiko for ikke å oppnå god status i henhold til kriteriene i 
direktivet for de 708 karakteriserte grunnvannsforekomstene. Hensikten var først og fremst å få et overblikk over 
status for norske grunnvannsforekomster, samt å få et grunnlag for vurdering av behovet for overvåkning. 
Forekomstene ble inndelt i fire klasser: 

1: ”risiko” (forekomster hvor det er stor fare for ikke å oppnå god status mht kapasitet eller kvalitet) 

2: ”mulig risiko” (forekomster med høy belasting, men hvor det kreves nærmere undersøkelser/overvåkning for å 
fastslå status) 

3: ”probably not at risk” (forekomster med relativt lav belasting, men hvor det kreves nærmere 
undersøkelser/overvåkning for å fastslå status) 

4: ”ingen risiko” (forekomster med lav belastning og som sannsynligvis har god kvantitativ og kvalitativ status). 

En av de tre forekomstene i Melhus (Gauldalen) er definert som ”mulig risiko”, mens de to andre er definert som 
”probably not at risk”.   

Det må påpekes at denne inndelingen er utarbeidet kun ut fra en rask vurdering av grunnvannsforekomstenes 
sårbarhet og belastning i form av nærliggende potensielle forurensningskilder. Inndelingen etter risiko ble ikke 
eller i svært liten grad vurdert på grunnlag av overvåkningsdata som viser utvikling i kapasitet og vannkvalitet 
over tid. Det er derfor et klart behov for en mer detaljert risikovurdering.    

I det videre arbeidet med risikovurdering skal grunnvannsforekomstene inndeles i 3 klasser med hensyn til risiko 
for ikke å oppnå god status. Klasse 2 og 3 blir da slått sammen til en klasse: ”probably at risk”.  

 

Overvåkning av grunnvann 

Vanndirektivet legger opp til en bred overvåkning av vannforekomstene. Hensikten er å skaffe data for å kunne 
vurdere grunnvannsforekomstenes status med hensyn til kvantitet og kvalitet, samt for å vurdere effekten av 
iverksatte tiltak.  

Overvåkningen blir inndelt i en basisovervåkning og en tiltaksorientert overvåkning.  Basisovervåkningen skal 
utformes slik at det gir en sammenhengende og omfattende oversikt over grunnvannets tilstand innen hver 
vannregion, og slik at langsiktige trender når det gjelder forurensing og/eller endringer i grunnvannsnivå blir 
oppdaget. Resultatet av denne overvåkningen skal brukes til å utarbeide et tiltaksorientert overvåkningsprogram 
som skal dokumentere effekter av tiltak for å oppnå god status.   

På oppdrag fra Overvåkningsgruppa innen Vanndirektivet (OVG) har Asplan Viak vurdert hvordan en 
basisovervåkning av grunnvann kan gjennomføres i Norge, samt utarbeidet et forslag til stasjonsnett for 



 

 

basisovervåkning iht krav i Vanndirektivet. Dette ble gjort på bakgrunn av på den foreliggende grove 
karakteriseringen og risikovurderingen av grunnvannsforekomster, eksisterende program og nettverk for 
grunnvannsovervåkning (LGN), samt en rekke kriterier som omfatter fordeling mellom regionene og innad i hver 
region, bruk av analoge egenskaper, bruk av eksisterende brønner/grunnvannsanlegg og beliggenhet i forhold til 
naboland. For å komme fram til en bedre klassifisering ble det foretatt en videre inndeling med hensyn belastning 
beregnet på grunnlag av forekomstenes arealbruk.    

Det ble foreslått overvåkning av 163 grunnvannsforekomster, men ingen i Skaun kommune.  
Rapporten poengterer at utvelgelsen av stasjoner bør bygge på et bedre datagrunnlag med en innsamling av 
data fra alle godkjenningspliktige vannverk basert på løsmassebrønner, samt en bedre kartlegging og 
karakterisering av grunnvannsforekomster, der det legges vekt på en mer detaljert inndeling av forekomster etter 
belastning.  Dette vil gi et mye bedre grunnlag for utvelgelse av overvåkningsstasjoner, som igjen fører til at man 
greier seg med færre stasjoner og følgelig lavere kostnader til både etablering og drift. 
 
  



 

 

Vedlegg 2 Aktuelle referanser 
 

Søk i NGUs referansedatabase for publikasjoner   
 

Velg ønsket forfatter - tittel for å få fram fullstendige opplysninger:  
 

De nyeste dokumentene er listet først. Inntil 500 dokumenter er vist.   
1.  Banks, D.; Frengstad, B.; Krogh, J.R.; Midtgård, Aa.K.; Strand, T.; Lind, B: Kjemisk kvalitet av grunnvann i 

fast fjell i Trøndelagsfylkene - 1997 - 97.168  

2.  Rohr-Torp, Erik : Hølonda. Vannressurskart "Grunnvann i løsavsetninger"; Hølonda; 15212; 1:50 - 1983 - 34  

 
 

 
Andre: 
7.  Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Mauring, Eirik; Tøn: Tunnelprosjektet. Geofysiske 
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Vedlegg 3.1: Oversikt over grunnvannsforekomster i Skaun kommune  

 
 

Forekomst 
nr 

Navn Akvifer- 
Type 

Vanntype Areal,  
da 

(km2) 

Akvifer- 
dyp, 

antatt, 
m 

Akvifer- 
volum 
antatt, 
mill m3 

Antall 
uttaks- 
brønner 

Uttak, 
m3/døgn 

Uttaks-
potensial 
pr.brønn 

l/s 

Ny Syrstadsætra Elveavsetninger/ 
breelvavsetninger 

Ikke prøvetatt 

 

0,23 3-10 1,2 0 0 0,5-5 

Ny Buskosen Elveavsetning Ikke prøvetatt,  0,05 2-8 0,2 0 0 0,5-5 

Ny Vekta Breelvavsetninger Ikke prøvetatt 0,07 3-10 0,4 0 0 0,5-5 

 
  



 

 

 
Vedlegg 4.1 Risikovurdering av grunnvannsforekomster i Skaun basert på sårbarhet og belastning  

 
 

Forekomst 
nr 

Navn Belastningstyper Belastningsnivå Beskyttelse 
i akvifer 

Umette sone Sårbarhet Risiko 

Ny Syrstadsætra D 1 Ukjent 1-5 m  
 

2 2 

Ny Buskosen D, A (idrettspl.) 1 Enkelte sandlag 0-3 m 2 2 

Ny Vekta D 1 Ukjent 1-5 m 2 2 

 
Forklaring 

Belastningstyper Belastningsnivå Sårbarhet Risiko for ikke å oppnå god 
kvalitativ status 

F: Forurenset grunn 1: lav belastning 1: Beskyttet av tette lag og/eller tykk umettet sone  1-2: ”ingen risiko”  
D: Dyrket mark 2: middels belastning 2: Akvifer uten beskyttelse av tette lag og tynn 

umettet sone 
3-4: ”probably at risk” 

Gr: Grusuttak 3: høy belastning NB ! Når overdekningen er ukjent, og det er liten 
umettet sone, settes sårbarheten til 2. 

6:    ”risiko”  

Tr: Trafikk (vei, jernbane, flyplass)   
I. Industriomåde    
Te: Tettsted     

C: Campingplass   
Inf. Infiltrasjon av avløpsvann    
A: Annet, se tekst     

 
  



 

 

Vedlegg 5 Kvartærgeologisk kart med brønner over Skaun kommune (hentet fra NGUs kartportal (http://www.ngu.no/kart). 
 Fjellbrønner  Løsmassebrønner 
 

 
  



 

 

Vedlegg 6 Berggrunnskart med brønner over Skaun kommune (hentet fra NGUs kartportal (http://www.ngu.no/kart). 
 

  

Glimmerskifer 

Grønnstein 
og amfibolitt 

Fyllitt og 
gråvakke 

 



 

 

Vedlegg 7.1 Kart over Skaun kommune med registrerte grunnvannsforekomster 
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Vedlegg 7.2 Kart over grunnvannsforekomsten Syrstadsætra 
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Vedlegg 7.3 Kart over grunnvannsforekomsten Buskosen og Vekta 
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1 VANNBEHOV – DIMENSJONERING

1.1 Vannforbruk

Tallene i dette kapitel er kommet fram etter en helhetlig vurdering basert på registerte forbruk og variasjoner i året
2007, en vurdering av forholdene og erfaringstall fra andre sammenlignbare vannverk.

1.1.1 Husholdningsforbruk

Husholdningsforbruk eller vannforbruk i boligen er i dag godt kartlagt via vannmålere som er satt ut hos et I strøk
uten mye hagevanning vil forbruket ligge på 110 - 150 liter per person i døgnet (l/pd).   Med hagevanning vil
forbruket være i størrelsesorden 140 - 180 l/pd .

Ut fra en vurdering av forholdene, erfaringstall fra andre sammenlignbare vannverk og registreringer på faktisk
forbruk i 2007 regner vi med at 130 l/pd vil være et representativt husholdningsforbruk.  Med et forbruk på 130 l/pd
vil dette forbruket fordele seg til ulike formål slik:

Bad,  45 l/pd
WC, håndvask  25 l/pd
kjøkken  20 l/pd
rengjøring  5 l/pd
klesvask  25 l/pd
bilvask   5 l/pd
diverse     5 l/pd
Til sammen 130 l/pd

Det er imidlertid ikke uvanlig at totalleveransen av vann til nye boligområder uten lekkasje i enkelte deler av landet
kan ligge høyere enn dette. Dette skyldes blant annet hagevanning. Undersøkelser tyder på at
husholdningsforbruket heller vil gå ned enn å stige som følge av mer vannbesparende armatur i boligene.

Vi tar utgangspunkt i et fremtidig forbruk på 130 l/pd ekskl. hagevanning for Skaun kommune.

1.1.2 Offentlig forbruk

Det offentlige forbruket inkluderer:

a) Forbruk til brannslukking

b) Forbruk til spyling av ledninger, gater og avløpsanlegg

c) Forbruk til vanning av parker, idrettsanlegg o.a.

d) Forbruk til skoler, sykehjem, barnehager, svømmehall m.v. og alle offentlige bygg

For pkt. a-c foreligger det estimater for en del kommuner. Dette forbruket overstiger ikke 25 l/pd.

Mange kommuner har målere på alle offentlige bygg, slik at forbruket under pkt. d) kan kontrolleres.  Slike
målinger viser forbruk i størrelsesorden 20 - 30 l/pd.

I kommuner som har målere på offentlige bygg, ligger det målte offentlige forbruket inne i industriforbruket.

Totalt offentlig forbruk settes til 25 l/pd.
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1.1.3 Industriforbruk – industrireserve

Det er lagt inn reserver i dimensjoneringen for å ta hensyn til framtidig industriforbruk og uforutsett økt behov for
vann.

Totalt industriforbruk settes til 30 l/pd i snitt for dagens situasjon. I tillegg vil det komme industritall for spesifikke
industriområder, som ved fremtidig utbygging av Høgsetåsen.

1.1.4 Jordbruksvann

I Skaun er det i dag ikke nevneverdige uttak av vann til jordbruksvanning.  De fleste bøndene besørger dette
vannuttaket ved å benytte overflatevann direkte.  Det dimensjoneres følgelig ikke for jordbruksvanning.

Hvis det i framtiden, mot formodning, skulle melde seg behov for vann til jordbruksvanning bør uttakene få
vannmålere og antallet begrenses.  I tilfellet bør slik vanning foregå nattetid.  Kapasiteten i nettet er da størst til
vanning på grunn av at personforbruket er lavt.

Vannforsyning til husdyrhold utgjør for alle områder små vannmengder.

Det kan forutsettes at dette uttaket er inkludert i dimensjoneringsgrunnlaget.

1.1.5 Hagevanning - frosttapping

I tørre perioder om sommeren øker vannforbruket som følge av hagevanning.

Økt vannforbruk som følge av hagevanning vil gi seg utslag i reduksjon i tappetrykket til abonnenter.  Dette er
mest kritisk for abonnenter som ligger høyt og på endeledninger/ledninger med begrenset kapasitet.

Erfaring viser at restriksjoner av hagevanning i form av vanning bare annenhver dag i praksis er tilnærmet lik fri
hagevanning.  For at restriksjonene skal ha effekt, må vanning ikke være tillatt oftere enn 2 dager i uken.  Dette
har vist seg å gi en klar reduksjon i forbruket.

I den grad det er nødvendig foreslår vi at Skaun kommune tar i bruk restriksjoner når klimaet er slik at vanning
opptrer over lengre tid og at vanningen medfører at ledningsnettets kapasitet overskrides.  Det legges derfor til
grunn for det videre arbeid at:

De kommunale vannverkene dimensjoneres ikke for fri hagevanning. Forbruk til hagevanning settes til 30 l/pd.

1.1.6 Lekkasjemengder

Generelt

Lekkasjevannmengdene er betydelige i norske vannledningsnett.  Lekkasjemengden omfatter lekkasjer på
hovedledninger og stikkledninger, frosttapping og lekkasjer/sløsing inne hos abonnentene.  Defekte klosetter og
pakningslekkasjer kan utgjøre en del av vanntapet.  Men ofte er det store lekkasjer i ledningsnettet som bidrar
mest.

Frosttapping opptrer i tilfelle i de kaldeste månedene. Det forutsettes at frosttapping ikke er spesielt utbredt.  Det
legges derfor ikke inn vann til frosttapping i dimensjoneringsgrunnlaget.

Lekkasjene er større i Norge i forhold til andre land på grunn av:

Generelt god tilgang på vann med lave kostnader
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Høyt trykk i ledningsnettet

Dårlig anleggsutførelse

Mangel på drift og kontrollsystem for å holde nettet tett

Det siste forholdet er det absolutt viktigste.

Metoder for måling av lekkasjetapet

Lekkasjemengden i et system kan måles/beregnes etter to ulike metoder:

Vannbudsjett-metoden

Minimum nattvannførings-metoden

Vannbudsjettmetoden innebærer å beregne tapet som en differanse mellom totalt forbruk og summen av de mer
kjente forbrukerne til husholdning, offentlig og industri (målt).  Denne metoden gir en brukbar nøyaktighet dersom
en tar utgangspunkt i perioder av året uten hagevanning.

Minimum nattvannføring (MNV) vil hovedsakelig bestå av lekkasjer og er derfor det mest direkte uttrykk for
lekkasjemengden.

Netto nattvannføring (dvs. lekkasjene) kan beregnes som:

l = t - (i + a.f)  der

l =  ukjent lekkasjemengde (m3/h)

t =  målt MNV i hele nettet (m3/h)

i =  nattforbruk hos industri målt (m3/h)

a =  antall abonnenter

f =  legalt nattforbruk hos abonnentene (l/abon.h).

Dersom det ikke er store variasjoner i trykket i nettet, kan beregnet lekkasje om natten regnes over til lekkasje pr.
døgn ved å multiplisere med 24 timer.  Er trykket om dagen lavere, blir lekkasjene på døgnbasis noe mindre.  En
kan da multiplisere med 22 - 23 timer, avhengig av trykkvariasjonene.

Det legale nattforbruket hos abonnentene kan måles i nye områder uten lekkasje eller i eldre deler av
ledningsnettet som er finkjemmet for lekkasjer.

Det legale nattforbruket i Norge (i perioder uten hagevanning og frosttapping) er 1-4 l/abon.h for relativt store nett.
Mindre nett har et lavere legalt nattforbruk dersom laveste forbruk over en periode på noen timer måles.

Hensikt med lekkasjesøking

Motivasjonen for å innføre lekkasjekontroll og få redusert lekkasjevannet er følgende:

redusere vannføringsavhengige driftskostnader til pumping og vannbehandling (siling, desinfisering,
karbonatisering mm)

bedre trykkforholdene i nettet under belastningstopper og frigjøre kapasitet

forskyve kapasitetsøkende tiltak inn i framtiden
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redusere størrelsen og kostnader for nye anleggsdeler ved å benytte lavere spesifikke forbrukstall i
dimensjoneringen

redusere reparasjonskostnader for ledningsnettet ved å begrense lekkasjens omfang og skadevirkninger,
undergravning mm

færre driftsforstyrrelser i vannforsyningen ved at lekkasjer oppdages på et tidligere tidspunkt

Estimert lekkasjenivå i Skaun

Ut fra betraktningene ovenfor angående uttak til husholdning, industri osv. står man igjen med en rest som
tilsvarer ukjent uttak.  Dette er hovedsakelig lekkasjer. Tallet er kontrollert mot målt nattvannføring og dermed
beregnede lekkasjer, se kap 7. Lekkasjenivået i Skaun kommune i år 2007 var 140 l/pd, noe som tilsvarte ca 40%
av den totale vannproduksjonen.

Det forutsettes at lekkasjenivået i Skaun reduseres noe og holdes lavt. Nye utbyggingsområder forutsettes å ha
mindre lekkasjer enn eksiterende ledningsnett (normal bør disse ligge på ca 15% lekkasjer).

Fremtidige lekkasjemengder, med et lekkasjekontrollopplegg for eksisterende ledningsnett og lavere lekkasjetall
for nye utbyggingsområder, forutsettes i planen redusert til 120 l/pd i 2016 og videre til 100 l/pd i 2030.

1.2 Befolkning og befolkningsutvikling

Befolkningsutviklingen baserer seg på vedtatte vekstmodeller for Skaun kommune. Forventet vekst fram til 2016
er basert på vekstmodellen for perioden 2005-2016 vedtatt 21.02.07. Forventet vekst fra 2016 til 2030 er basert på
at man har lagt til en forventet økning i folketall etter 2016. Tall på den forventede økningen er hentet fra
vekstmodellen for perioden 2002-2030 vedtatt 12.06.02.

En relativt stor andel av befolkningsveksten er lagt til Børsa, og da til det nye boligområdet på Høgsetåsen som
det per dato utarbeides reguleringsplaner for.

1.3 Framtidig tilknytningsmengde befolkning

I dag forsyner Skaun kommunes nett ca. 4500 fastboende personer. I tillegg kommer 38 gårdsbruk, 65
næringskunder og 54 fritidsboliger.

Det forutsettes at befolkningsøkningen skjer innenfor dekningsområdet til kommunalt nett.  Basert på opplysninger
om dagens abonnentmengde fordelt på soner og forventede utbyggingsområder framkommer følgende
tilknytningsmengder:

Abonnenter Stipulert antall personer
Sone I dag I dag 2012 2030
Viggja 208 489 489 489
Børsa 774 1 818 2 856 4 704
Buvika 626 1 470 2 127 3 303
Venn/Råbygda/Eggkleiva 308 723 758 814
SUM 1 916 4 500 6 230 9 310

Framtidig nett dimensjoneres for 9 310 personer.
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1.4 Dimensjonerende vannforbruk

1.4.1 Spesifikt vannforbruk basert på befolkning

Nedenfor følger en kort vurdering av fordelingen av forbruket i fremtiden i forhold til dagens situasjon.

Husholdning: Dette vil muligens bli redusert noe på grunn av vannbesparende armatur og
maskiner.  Beholdes for hele perioden på 130 l/p·d.

Offentlig: Offentlig forbruk holdes konstant på 25 l/p·d.

Industri: Vannforbruk i industrien vil sannsynligvis gå ned i fremtiden pga. økt
resirkulering, intern prosessomlegging og det stigende avgiftsnivået, særlig på
avløpssiden.  Forbruk industri settes til 30 l/p·d. Større fremtidige utbygginger
kommer i tillegg (slik som Høgsetåsen).

Hagevanning: Forutsettes konstant 30 l/p·d.

Lekkasjer: Det forventes at lekkasjeandelen går ned som følge av utskifting av ledninger og
bedre oversikt over vannforbruket i de enkelte sonene.  Dette forutsetter at
kommunen utfører lekkasjesøkingsprogram.
Det forutsettes at lekkasjemengden holdes stabil, det vil si at lekkasjeandelen
går ned.

Tabell 1 viser spesifikt vannforbruk for Skaun kommune for i dag (2007), år 2016 og 2030 regnet som normalår.

Tabell 1 Spesifikt vannforbruk i dag (2007), 2016 og 2030

Kategori
I dag
2007 2016 2030

Husholdning 130 130 130
Offentlig forbruk 25 25 25
Industriforbruk 30 30 30
Hagevanning 30 30 30
Lekkasjer, tapping 140 120 100
Totalt forbruk 355 335 315
Befolkning tilknyttet 4 500 6 230 9 310
Årlig forbruk [m3/år] 583 088 761 773 1 070 417

Figur 1 viser spesifikt forbruk for dagens og framtidig situasjon.
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Figur 1 Fordeling av forbruk på ulike kategorier, dagens og framtidig situasjon

1.4.2 Spesifikt vannforbruk industri/næringsvirksomhet på Høgsetåsen

Reguleringsplan for Høgsetåsen er under utarbeidelse. Denne legger opp til økt næringsutvikling i området. Ulike
alternativer for næringsutviklingen skal kommer i tillegg til befolkningsutviklingen er som følger:

Midlere forbruk Maks døgn Makstime/
maks døgn

Tillegg Type næring m3/d l/s m3/d l/s l/s
1 Generell næringsvirksomhet1 83 1,0 124 1,4 2,1
2 Nortura slakteri Fase 12 800 9,3 800 9,3 14,8
3 Nortura slakteri Fase1 + 23 2 000 23,1 2 000 23,1 37,0

1 Tallene er basert på etablering av ca 300 000 m2 med næringsbygg, 1 500 ansatte og et vannforbruk på 55 l/ansatt*d.
2 Tallene er basert på et forbruk på 800 m3/d fordelt på 15 arbeidstimer.
3 Tallene er basert på et forbruk på 2 000 m3/d fordelt på 15 arbeidstimer.

1.4.3 Forbruksvariasjoner

Døgnvariasjonen i forbruket beskrives ved hjelp av en døgnvariasjonsfaktor, normalt kalt f. Denne faktoren er
forholdet mellom forbruk i aktuelt døgn og midlere døgnforbruk.  Følgende forhold påvirker størrelsen på f-
faktoren:

Hagevanning
Frosttapping
Lekkasjenivå
Antall abonnenter
Storforbruker med ujevnt forbruk
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I Skaun er det følgende verdier beregnet ut fra forbruksvariasjonene i 2007:

fmaks = 1,54

fmin = 0,8

Variasjonen i timeforbruket beskrives ved hjelp av en timevariasjonsfaktor, normalt kalt k. Denne faktoren er
forholdet mellom forbruk i aktuell time og midlere timeforbruk dette døgnet.  Det er observert følgende verdier
innenfor ett døgn:

kmaks = 1,4

kmin = 0,55

1.4.4 Dimensjonerende vannmengder

Tabell 2 viser hvilke vannforbrukstall som legges til grunn for dimensjonering.  Dimensjonerende vannføringer for
hovednett (maks døgn) og fordelingsnett (maks time/døgn) framgår.

Tabell 2 Dimensjonerende vannføringer for Skaun vannverk

År Befolkning
tilknyttet

Spesifikt
forbruk

Forbruk i midlere døgn Forbruk i maks døgn Maks time i
maks døgn

p l/p*d m3/d l/s m3/d l/s l/s
2007 4 500 355 1 598 18,5 2 460 28,5 40
2016 6 230 335 2 087 24,2 3 214 37,2 52
2030 9 310 315 2 933 33,9 4 516 52,3 73

I tillegg til dimensjonerende vannmengder er det sett på noen alternative scenarier for industri/næringsutvikling på
Høgsetåsen. Disser er listet i tabellen under.

Tabell 3 Alternativer for industri/næringsutvikling på Høgsetåsen

År Forbruk i midlere døgn Forbruk i maks døgn Maks time i
maks døgn

m3/d l/s m3/d l/s l/s
2016 + Slakteri Fase 1 2 887 33 4 014 46 67
2030 + næring Høgsetåsen 3 015 35 4 640 54 75
2030 + Slakteri Fase 1 og 2 4 933 57 6 516 75 110

Tallene er vist grafisk i Figur 2.
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Figur 2  Dimensjonerende vannføringer, Skaun vannverk
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2 MODELLANALYSE AV DAGENS SYSTEM

Dagens system er modellert i MikeNet, et PC-program for hydraulisk beregning av vannforsyningsnett. I tillegg er
det gjennomført manuelle beregninger av det omfang som har vært vurdert som nødvendig

2.1 Grunnlag

Som grunnlag for etablering av nettmodellen er følgende benyttet:

Foreliggende nettmodell, etablert i 2003.

Gemini VA basen, som inneholder informasjon om geografisk plassering, samt diameter, material på
ledninger.  Denne har vært manus for endringer i nettmodellen.

Opplysninger fra kommunen om pumpestasjoner, reduksjonsventiler og høydebasseng.

Opplysninger fra kommunen om vannforbruk.

2.2 Forsyningsprinsipp

Malmsjøen er hovedkilde.  Fra behandlingsanlegget pumpes rentvann opp til Solstadåsen basseng på kote 214.

Videre går vannet mot Krangsås HB, med avstikk mot Råbygda og Venn.

Trykknivå 214 holdes fram mot Krangsås og Råbygda.  Ved Råbygda og ned mot bebyggelsen rundt Laugen
reduseres trykket til ca kt 150-155.

Vann til Børsa og Viggja går via Krangsås HB med vannspeil kt 103.  Lavestliggende har redusert trykk, mens
Hammer trykkøker pumper opp til Vassåsen HB på kt 197.5.  Mot Viggja blir trykket tatt ned til kt 133.

Mot Buvika blir trykket hevet fra Solstadåsen-trykk (214) til kt 220 (Bøgset).  Videre fordeles dette ned mot sjøen i
to reduksjonstrinn til kt 80, og hevet opp til Brekka HB på kt 133.

2.3 Inngangsdata

Det er følgende nøkkeltall for modellsituasjonene:
Situasjon Totalt uttak

[l/s]
Døgnfaktor

f
Maks

timefaktor
k

Dagens situasjon, normaldøgn 18.5 1.00 1.4
Dagens situasjon, maksdøgn 28.5 1.54 1.4
Framtidig situasjon 2016, maksdøgn 37.2 1.54 1.4
Framtidig situasjon 2030, maksdøgn 52.3 1.54 1.4
Framtidig situasjon 2016, maksdøgn + Slakteri Fase 1 46.0 1.54 1.4
Framtidig situasjon 2030, maksdøgn + næring Høgsetåsen 54.0 1.54 1.4
Framtidig situasjon 2030, maksdøgn + Slakteri Fase 1 & 2 75.0 1.54 1.4

2.4 Flaskehalser ved utvikling iht vekstmodellen

Ved høy tapping i nettet er det ofte bestemte ledningsstrekk som er kapasitetsbegrensende. Det er derfor
gjennomført beregninger på fremtidig uttakssituasjon uten oppdimensjonering av ledningsnettet.
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Figur 3 Gradienter i framtidig situasjon (år 2030), uten tiltak

2.4.1 Ledningsstrekket Solstadåsen HB – Krangsås HB

Dette er hovedforsyningen nordover mot Børsa, Viggja og Buvika. Langs strekket er det spesielt ledningen i
Bjørklund-området som er begrensende.  Her ligger det 225 PVC, enkel ledning.  For å bedre kapasiteten og
leveringssikkerheten bør gjennomføres tiltak på dette strekket. Aktuelle tiltak er dublering av ledning, utskiftning av
ledning til større dimensjon eller etablering av trykkøkning.

Videre fra avstikk mot Eggkleiva er det også høyt falltap, men det er samtidig stor høydeforskjell ned til Krangsås
HB. Overføringskapasiteten er klart begrenset av dimensjon på ledningene oppstrøms Eggkleiva. Modellen viser
at med dagens ledninger er kapasiteten ca 45 l/s ved vanntrykk 10 mVS ved avstikk til Eggkleiva.

2.4.2 Ledningsstrekket Krangsås HB – Hammer PS

Dette strekket forsyner Børsa og Viggja. Hammer PS føder Vassåsen HB. Langs strekket er det 225 PVC i
starten, videre er lagt 160 PVC. I forbindelse med bygging av ny E39 ble det lagt nye ledninger, stort sett 250 PE.
Med utbygging av Høgsetåsen vil det spesielt være strekningen Rossvoll skole via Hammer PS videre mot
Vassåsen HB som er en flaskehals.

2.5 Flaskehalser ved utvikling av industri/næringsvirksomhet på Høgsetåsen

Ved utbygging av vannkrevende industri (slakteri) på Høgsetåsen vil dagens flaskehalser mellom Solstadåsen og
Krangsås, og videre mot Vassåsen bli forsterket.  Tiltak vil være nødvendig for i det hele tatt å kunne levere vann.
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2.6 Trykkforhold

Ved normalforbruk viser nettmodellen lavt trykk (mindre enn 25 mVS) på hovednettet i følgende områder:

Området Rossvasslykkja - Lauvstakken - Gråbakken

Området Fredlyveien / Æle

Husbykleiva

Høyt trykk(over 90 mVS ) er det i:

Viggja

Fosshaugen

Naustmalen

Hovedledning mellom Eggkleiva – Krangsås – PS Olstadaunet
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3 AKTUELLE TILTAK FOR ØKT OVERFØRINGSKAPASITET

Gjennom modelleringsarbeidet har følgende aktuelle tiltak kommet opp:

3.1 Strekningen Solstadåsen HB til Krangsås HB

Denne strekningen er om lag 9 100 m lang med PVC-ledning i dimensjoner 225 til 280 mm. Det er spesielt
strekningen med enkel 225 mm PVC ledning i Bjørklund-området som er begrensende. Aktuelle tiltak er:

Etablering av trykkøkning

Dublering av ledning

Utskiftning av ledning til større dimensjon

3.1.1 Etablering av trykkøker

Tiltaket består av etablering av en trykkøker før avstikket til Eggkleiva og kan sørge for at man får nok trykk over
høybrekket ved økt vannbehov.

Tiltaket er relativt enkelt å gjennomføre, relativt rimelig og det vil raskt gi en økning i kapasitet. Ved usikkerhet
knyttet til omfanget av utbygging i kommunen, og dermed fremtidig vannbehov, kan det være et gunstig tiltak å
iverksette.

Totaltrykk 2030 uten tiltak
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Figur 4 Lengdeprofil terreng og trykklinje for dagens og framtidig situasjon, Solstadåsen – Krangsås
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3.1.2 Utskiftning eller dublering av ledning

Tiltaket kan sees i sammenheng med behov for utskiftning av gamle ledninger. En god del av ledningsanlegget
mellom Solstadåsen og Krangsås er PVC-ledninger fra 1970-tallet. Erfaringer fra øvrige norske kommuner er at
PVC-ledninger som er lagt før 1978-1980 generelt har dårligere kvalitet enn nyere ledninger. Bruddstatistikker
viser den samme trenden. Dette bør tas med i vurderingen når man vurderer dublering, og dermed fortsatt bruk av
eksisterende ledning, kontra utskiftning og økning av dimensjon. Uavhengig av dette tiltaket bør man vurdere å
gjennomføre en levetidsanalyse av ledningsnettet. Dette for å få et bedre grunnlag for å vurdere når det er
hensiktsmessig å skifte ut hvilke ledninger.

Første del av tiltaket vil være økning i kapasitet på den delen av ledningstrekket i Bjørklund-området som har
enkel 225mm PVC ledning i dag. Dette gjelder ca 730 m. Ved en økning av dimensjon eller dublering av ledning
vil man kunne øke kapasiteten.

Dette tiltaket er mer aktuelt jo større vannmengder man planlegger for. For å kunne ta et riktig valg mhp dimensjon
på ny ledning bør fremtidig utbyggingsomfang være klart.

3.2 Forsyning til Høgsetåsen

Ved en utbygging av området på Høgsetåsen vil ikke eksisterende ledningsnett gjennom Børsa og videre mot
Høgsetåsen ha tilstrekkelig overføringskapasitet. Aktuelle tiltak vil være oppdimensjonering av eksisterende nett
eller etablering av ny trase mellom Krangsås HB og Vassåsen HB.

3.2.1 Oppdimensjonering av eksisterende nett

Nødvendig dimensjon på nettet som fører vann til Høgsetåsen vil være avhengig av hvilken utbyggingsgrad man
får. Beregninger i nettmodellen viser at det vil være mulig å få fram vann til Vassåsen ved følgende tiltak:

Oppdimensjonering Hammer trykkforsterker

Oppdimensjonering av ledninger fra Rossvoll til Hammer

Figur 5 Strekning som må oppdimensjoneres for å takle framtidig utbygging.

Tiltakene vil ikke være tilstrekkelige dersom slakteriet blir etablert.
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Figur 6 viser trykklinjeforløpet ved maks døgn i 2030, uten slakteri.
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Figur 6 Lengdeprofil terreng og trykklinje, Krangsås HB – Vassåsen HB, situasjon 2030, med og uten
oppdimensjonering av ledning.  Uten slakteri.

Figur 6 viser trykklinjeforløpet ved maks døgn i 2030, med slakteri.
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Figur 7 Lengdeprofil terreng og trykklinje, Krangsås HB – Vassåsen HB, situasjon 2030, med og uten
oppdimensjonering av ledning.  Med slakteri.
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Som figurene viser vil det være nødvendig med ytterligere tiltak dersom det etableres vannkrevende industri /
næring på Høgsetåsen.

3.2.2 Etablering av ny trase mellom Krangsås HB og Vassåsen HB

Det er sett på muligheten for å etablere en direkte forbindelse fra ledningen oppstrøms Krangsås til Vassåsen HB.
Figuren under viser forslag til trase.

Figur 8 Ny trase for å forsyne Vassåsen.

Forslaget innebærer ledning DN250 fram mot HB Vassåsen.  Trykknivå i ledningen blir rundt kote 200.  Traseen
går ned til ca kote 10, det må derfor legges til grunn en materialkvalitet som tåler dette trykket. Det må muligens
inn en trykkøker underveis på traseen.
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4 SIKKERHETSVOLUM - HØYDEBASSENG

4.1 Generelt

Et vannverk skal levere vann kontinuerlig og ha stor sikkerhet med hensyn til både kvalitet og leveringsbrudd.
Vannkvaliteten sikres ved vannbehandling.  Leveringsbrudd kan oppstå ved brudd på hovedtilførsel, havari i
pumper, stopp på grunn av vedlikehold.

Høydebasseng er det element i systemet som benyttes til å gi en stabil forsyning for alle tenkbare uhell i
hovedsystemet.  Ved å plassere bassengene riktig, vil de også gi en stabilisering av trykket i nettet.

4.2 Høydebasseng - formål

Høydebasseng er et viktig element i et vannforsyningssystem som skal dekke følgende funksjoner:

a) Utjevne variasjoner i forbruket over døgnet (utjevningsvolum)

b) Sikre forsyningen ved en driftsstopp på hovedtilførselen (sikkerhetsvolum)

c) Inneholde vann til brannslukking (brannvannsvolum)

Et basseng skal fungere slik at produksjonen av vann fra vannverket blir noenlunde konstant over døgnet.

Vanlig praksis for dimensjonering av bassengvolum i forsyningssystemer er å ha mellom 0,5 og 2,0 døgns
reservevolum (i midlere døgn).

Utjevningsvolumet i et ordinært døgn vil være avhengig av lekkasjemengden og industriforbruket.
Utjevningsvolumet vil være 20 - 25 % av døgnforbruket i et normaldøgn.

Sikkerhetsvolumet må vurderes ut fra bl.a. sannsynlighet for brudd i hovedtilførselen, antall kilder og mulig
fleksibilitet, tidsforbruk for reparasjon av brudd, beredskap ved strømbrudd, parallelle hovedledninger, grad av
overvåking etc.

Alle bassengene som inngår i den ordinære vannforsyningen må være overbygget.

Følgende forutsetninger benyttes videre:

Utjevningsvolumet antas å være ca 20 % av et midlere døgnforbruk.

Sikkerhetsvolumet settes tilsvarende 36 timers forbruk i normaldøgnet.

Brannvannsreserven settes tilsvarende 20 l/s i 2 timer, det vil si 144 m3.

4.3 Basseng i dag

Navn Nivå fullt

kote

Volum

m3

Solstadåsen 214 1 700
Vassåsen 197,5 500
Krangsås 103 500
Bøgset 220 1 200
Brekka 133 285
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Totalt 4 185

4.4 Nødvendig bassengvolum ved utvikling iht Vekstmodellen

Figur 9 viser faktisk kontra nødvendig bassengvolum i dag ut fra forutsetningene ovenfor. Per i dag har Skaun
kommune god sikkerhet i form av høydebassenger.

Figur 9 Faktisk kontra nødvendig bassengvolum, dagens situasjon

Figur 10 viser situasjonen for år 2016, med økning av tilknytningsmengden til 6 230 personer. Skaun kommune vil
fortsatt ha relativt god sikkerhet i form av høydebassenger.

Figur 10 Faktisk kontra nødvendig bassengvolum, år 2016, uten utbygging av basseng

For år 2030 og 9 310 personer beregnes bassengvolumet som vist i Figur 11. Totalt nødvendig bassengvolum i
tillegg til dagens vil være ca 1 650 m3, avhengig av hvordan brannvannsreserven skal fordeles på flere basseng.
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Figur 11 Faktisk kontra nødvendig bassengvolum, år 2030, uten utbygging av basseng

4.5 Tilleggsbehov bassengvolum ved næring/industriutvikling på Høgsetåsen

Ved etablering av næring/industrivirksomhet på Høgsetåsen vil det komme et tilleggsbehov på bassengvolumer.
Nødvendig ekstra bassengvolum for dette formål er vist i Figur 12.

Figur 12 Nødvendig bassengvolum som kommer i tillegg ved etablering av næring/industrivirksomhet på
Høgsetåsen

4.6 Nye bassenger

4.6.1 Vassåsen/ Høgsetåsen

Ved dagens situasjon er det et behov for noe økt bassengkapasitet på Vassåsen, dette utgjør 3-400 m3. I
forbindelse med planlagt boligutbygging på Høgsetåsen kommer ytterliggere behov for bassengkapasitet i
området, dette utgjør ca 700 m3 i år 2016 og 1 350 m3 i år 2030.

Ved etablering av næring/industrivirksomhet på Høgsetåsen vil det bli enda større behov for bassengkapasitet.
Dette utgjør ca 1 550 m3 ved etablering av slakteri fase 1 og totalt ca 3 580 ved etablering av slakteri fase 1 & 2.
Ved etablering av generell næring på Høgsetåsen vil det, basert på beskrevne forutsetninger, være et
tilleggsbehov for bassengkapasitet på ca 140 m3. Plassering av brannvannsreserven må vurderes, dette kan føre
til noe mindre behov bassengvolum (størrelsesorden -1-200 m3).
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Høgsetåsen vil utbygges i etapper, hvor man starter ”nedenfra” og jobber seg oppover i terrenget. Det vil derfor
ikke være hensiktsmessig å etablere et høydebasseng høyt oppe i terrenget før utbyggingen har kommet et
stykke. Det anbefales derfor at man starter med å øke bassengvolumet ved Vassåsen og etablerer en trykkøker
som forsyner Høgsetåsen. Når utbyggingen på Høgsetåsen har kommet lengre, veier er etablert mm, etableres
også et bassengvolum på selv Høgsetåsen. Volumfordeling på disse to bassengene vil være avhengig av hvilken
utbyggingssituasjon vi bygger for, og ved hvilket tidspunkt man anser det som hensiktsmessig å etablere basseng
på Høgsetåsen.

4.6.2 Øvrige bassengplasseringer

Følgende områder peker seg ut som aktuelle plasseringer av økt sikkerhetsvolum:

Utvidelse HB Bøgset.  Nivå som i dag – kt 220.

Utvidelse HB Krangsås.  Nivå som i dag – kt 103.

Nytt basseng Eggkleiva.  Nivå kt 155.

Nytt basseng Viggja.  Nivå kt 115.

Utvidelse Bøgset, Krangsås og nytt basseng Eggkleiva er prioriteringsmessig likeverdige.   Hvor bassengvolumet
skal plasseres bør styres av befolkningsutviklingen.  Dersom det blir større, eller mer vannkrevende, utbygging
enn antatt i Buvika, bør bassengvolumet økes der.   I det videre antas det som mest sannsynlig med utvidelse av
Bøgset.

Utvidelse av bassengene Krangsås / Bøgset vil også avlaste ledningen fra Solstadåsen, ved å øke
utjevningsvolumet.  Dette vil imidlertid redusere tilgjengelig sikkerhetsvolum.

Basseng Viggja vil være et rent sikkerhetsvolum-basseng.  Tiltaket må dermed vurderes opp mot risiko
(sannsynlighet og konsekvens) ved brudd på ledning Vassåsen – Viggja.

4.7 Konklusjon høydebasseng

Det anbefales å bygge ut for en framtidig bassengreserve som vist i Tabell 4.

Tabell 4 Anbefalt framtidig bassengreserve

Navn Volum, m3 Kommentar

Solstadåsen 1 700
Vassåsen 1 200 Utvidelse med 700-1 000 m3

Høgsetåsen 700 Etablering av nytt basseng på 700-1 000 m3

Krangsås 500
Bøgset 1 700 Utvidelse med 500 m3

Brekka 285

Totalt bassengvolum 6 085

Ytterligere bassengvolum ved etablering av næring/industrivirksomhet på Høgsetåsen kommer i tillegg.

Dersom vannbehandlingsanlegget settes ut i en situasjon der bassengene er 95 % fulle, vil effekten av
bassengvolumet være som følger:  (Det forutsetter full bassengutbygging innen 2016)
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Tabell 5 Tilgjengelig reserve ved full bassengutbygging

I dag Etter utbygging (2016) Etter utbygging (2030)

Tilgjengelig volum (95 %), m3 3 975 5 780 5 780

Reserve ved middeldøgn, timer 60 66 47

Tabellen viser full reserve, der deler av utjevningsvolumet og hele brannvannsvolumet tas til forbruk.
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5 MALMSJØEN KOMMUNALE VANNBEHANDLINGSANLEGG

5.1 Vannbehandling

Eksisterende vannbehandlingsanlegg er plassert ved inntaket i Malmsjøen. Anlegget ble bygd i 1972. En større
oppgradering fant sted i 2005.

Et nytt og dypere inntak ble etablert i 2005. Målet med dette var å øke kapasiteten og å bedre vannkvaliteten ved
å legge inntaket dypere og på et punkt hvor det var mindre påvirket av vannet fra bekken Eisa som i peiroder har
hatt dårlig vannkvalitet. Inntaket ligger ca 1000 m fra land på ?? m dyp og har en kapasitet på 48 l/s.

Vannbehandlingsprosessen ble oppgradert i 2005 og har en dimensjonerende kapasitet på 47,5 l/s.
Vannbehandlingsanlegget består av en råvannspumpestasjon med 3 tørroppstilte pumper, to parallelle trykksiler
50 m (Boll & Kirch 6.18), et UV-anlegg bestående av to parallelle UV-aggregater med UV-dose 40 mWs/cm2 og
en dimensjonerende UV-tramsmisjon på UVT5 cm=35% (Wedeco LBA 150) og et kloranlegg (natriumhypokloritt).
Produksjonen av klor foregår lokalt med et elektrokloreringsanlegg. Dette ble etablert på slutten av 90-tallet.

På utløpet fra anlegget er det plassert en vindkjel for å avdempe trykkslag.

Vannet pumpes fra anlegget opp til Solstadåsen høydebasseng og leveres videre derfra ut på nett.

Det er etablert et nødstrømsaggregat for drift av anlegget ved strømutfall. Aggregatet har en kapasitet på 45 kVA.

5.2 Vannkvalitet

5.2.1 Råvannskvalitet

Tabellen nedenfor viser de mest sentrale parametre for råvannskvaliteten i årene 2006 og 2007, dvs etter
oppgraderingen av vannverket med nytt inntak og ny vannbehandling.

Tabell 6: Vannkvalitet råvann Malmsjøen kommunale vannverk (2006-2007)

Parameter Antall
prøver

Variasjon Gjennom-
snitt

Forskriftens
grenseverdi

Antall prøver
over/under
maks. verdi

E.coli (ant/100 ml) 52 0-1 0,06 0 3
Koliforme bakterier 37oC (ant/100 ml) 52 0-1 0,13 0 7
Kimtall (ant/ml) 56 4-680 78 100 11
PH 43 7,4-7,8 7,6 6,5-9,5 0
Fargetall (mg Pt/l) 43 13-17 14,5 20 0
Turbiditet (FTU) 43 0,12-0,48 0,20 1 0
Konduktivitet (mS/m) 43 11-14 11,5 250 0

Den bakteriologiske vannkvaliteten viser sporadiske innslag av fekal forurensning, og periodevis høyt kimtall. Det
er påvist termotolerante bakterier i 13% av prøvene.

De fleste parametre, med unntak av kimtall, viser lite variasjoner. Det kan derfor se ut som målet med å oppnå en
jevnere vannkvalitet ved etablering av et nytt inntak er oppnådd.
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Figur 13 Variasjoner, alle parametre i kilden perioden 2006 - 2007

Fargetallet i kilden har i perioder vært varierende, men har de siste årene stabilisert seg og har nå en
gjennomsnittsverdi på 14,5 mg Pt/l. Dette ligger noe under forskriftens grenseverdi på 20 mg Pt/l. Dette er vist i
Figur 14. Det har vært noe større variasjoner i fargetall i årene 2001-2005, men som figuren viser er ingen grunn
til å anta at fargetallet i kilden er i ferd med å øke over tid. Det er mulig at flytting av inntaket har hatt positiv
innvirkning på dette.

Verdiene for turbiditet har hatt en økende trend i perioden 2000-2008. Økningen har ikke vært stor og verdiene
ligger fortsatt godt under forskriftens grenseverdi på 1 FTU. Det er ikke mulig å se noen endring i registrerte
verdier for turbiditet etter flytting av inntaket.

Figur 15 viser utvikling av bakterietall i kilden i perioden 2000-2008. Det kan se ut til å være noe økning i kimtall
over tid, mens registrerte tall for koliforme bakterier ser ut til å ha gått noe ned. Endringene er små og kan ikke
benyttes til å dokumentere verken en positiv eller negativ utvikling i forurensningstilførsel til kilde.
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Figur 14 Utvikling av fargetall og turbiditet i kilden, perioden 2000-2008

Figur 15 Utvikling av bakterietall i kilden, perioden 2000-2008
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5.2.2 Rentvannskvalitet

Tabellen nedenfor viser de mest sentrale parametre for rentvannskvaliteten i årene 2006 og 2007, dvs etter
oppgraderingen av vannverket med nytt inntak og ny vannbehandling.

Tabell 7: Vannkvalitet rentvann Malmsjøen kommunale vannverk (2006-2007)

Parameter Antall
prøver

Variasjon Gjennom-
snitt

Forskriftens
grenseverdi

Antall prøver
over/under
maks. verdi

E.coli (ant/100 ml) 56 0 0 0 0
Koliforme bakterier 37oC (ant/100 ml) 51 0 0 0 0
Kimtall 22oC (ant/ml) 55 0-560 49 100 6
PH 42 7,4-7,7 7,6 6,5-9,5 0
Fargetall (mg Pt/l) 42 12-17 14,5 20 0
Turbiditet (FTU) 42 0,12-0,43 0,18 1 0
Konduktivitet (mS/m) 46 11-13 11,7 250 0

Rentvannskvaliteten fra anlegget er generelt svært god. Det har vært registrert forhøyede kimtall i rentvannet ved
seks tilfeller i perioden 2006 – 2007.

5.1 Behov for vannbehandling

Iht til drikkevannsforskriften skal alle vannverk ha to uavhengige barrierer mot alle potensielle forurensninger. For
Malmsjøen, som i stor grad er skjermet fra større transportårer, vurderes bakteriologisk forurensning fra
menneskelig aktivitet som den klart største forurensningstrussel.

Den naturlige barrieren i kilden har blitt noe forbedret ved at man har flyttet inntaket vekk fra bekkens
influensområde, og ned til et større dyp, men den kan fortsatt ikke defineres som en fullstendig hygienisk barriere.
Forholdene i Eisa og i Malmsjøen for øvrig bør kartlegges med en målsetting om å redusere
forurensningstilførselen. Dersom dette gjennomføres mener vi at eksisterende vannbehandlingsanlegg med to
tekniske desinfeksjonsbarrierer basert på en UV-dose på 40 mWs/cm2 og klor gir tilstrekkelig barrierehøyde for
vannverket.

Malmsjøen lever i ”grenseland” i forhold til fargefjerning. Etablering av et fargefjerningsanlegg vil representere en
betydelig investering i størrelsesorden 8-10 mill kr. Det er imidlertid vår vurdering at allerede gjennomførte tiltak
med flytting av inntaket har stabilisert situasjonen noe. Ved en opprydding i Eisa og det øvrige nedbørsfeltet til
Malmsjøen vil trolig medføre en ytterligere stabilisering av råvannsfargen. Vi vurderer derfor ikke fargefjerning som
et nødvendig tiltak per i dag. Det er imidlertid viktig at dagens analysefrekvens av råvannet opprettholdes, slik at
utviklingen kan følges nøye.
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6 KAPASITET MALMSJØEN VANNBEHANDLINGSANLEGG

6.1 Inntak og behandlingsanlegg

Malmsjøens inntak og behandlingsanlegg, er dimensjonert for Qmaksdøgn= 48 l/s. Dette tilsvarte forventet forbruk i
maksdøgnet i 2030 da anleggsdelene ble oppgradert i 2005. Ved en framtidig forsyningssituasjon hvor Qmaksdøgn

overstiger 48 l/s vil man måtte oppdimensjonere både inntak og behandlingsanlegg.

6.2 Kildekapasitet

Fra NVE (Regine) er det hentet følgende nøkkeltall for kilden:

Malmsjøen

Areal kilde 2,2975 km2

Areal nedbørsfelt 16,75 km2

Avrenning nedbørsfelt* 16,59 l/s*km2

Tilsig kilde 8,77 mill m3/år
*Det er benyttet laveste oppgitte avrenningstall fra NVE. Disse er kontrollert mot beregnede avrenningstall basert på nedbørstall, temperaturer og
fordampning basert på både Thorwaites- og Tamms formel.

Ved å benytte ugunstigste reguleringskurve for Gaula (utarbeidet av NVE) er det beregnet nødvendig
reguleringshøyde som funksjon av midlere vannuttak. Dette er vist i Figur 16.

Figur 16 Nødvendig reguleringshøyde mot vannuttak for Malmsjøen
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Det kommunale vannverket har iht. gjeldende konsesjon lov til å regulere Malmsjøen med 10 cm. Dette tilsvarer et
midlere uttak på ca 27 l/s i ugunstigste år.

Det finnes tillatelse til regulering av Malmsjøen på opptil 50 cm. Tillatelsene eies per dato av private.
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7 LEKKASJER

7.1 Generelt

Skaun kommune har en relativt stor andel lekkasjer i sitt distribusjonsnett. Det er antatt at hovedandelen av
lekkasjene ligger på de private stikkledningene og i forbindelse med anboringer for disse.

7.2 Målte lekkasjetall i Skaun kommune

Det er laget en sammenstilling over lekkasjetall. Et ”typisk” døgn fra januar 2008 er benyttet. Dette ansees som
beskrivende dagens situasjon.

Lekkasjene antas å utgjør ca 41 % av total vannproduksjon ved Malmsjøen vannverk, noe som betyr ca 225.000
m3/år i vanntap.

Tabell 8 Viser en oversikt over lekkasjer fordelt på ulike soner/områder. Man kan se fra oversikten hvilke
soner/områder som betyr mest i forhold til tap av vann. Dette er soner som bør prioriteres for lekkasjesøking.

Tabell 8 Oversikt over lekkasjer fordelt på soner (tall fra ”Typisk” døgn 29.01.08)

Sone/ område Forbruk totalt
[m3/d]

Lekkasjer*
[m3/d]

Andel av total
lekkasje

[%]

Vannmåler Solstadåsen (ut VBA) 1 515
Vannmåler Solstadlia 135 72 13 %
Vannmåler Uvåsen 42 0 0 %
Vannmåler Børsa sentrum 83 17 3 %
Vannmåler Elistranda 100 39 7 %
Vannmåler Rossmo 170 83 15 %
Vannmåler Viggja 122 41 7 %
Vannmåler Ilhaugen 88 18 3 %
Vannmåler Buvik sentrum 332 116 21 %
Vannmåler Havenget 85 43 8 %
Vannmåler Valseth 109 60 11 %
Vannmåler Brekka 76 61 11 %
SUM soner/områder 1 342 550 100%

*Lekkasjer er basert på observert forbruk natt (kl 01:00 til kl 05:00) fratrukket et legalt nattforbruk på 2 l/ab*t og korrigert med en faktor på 23/24 grunnet
lavere trykk på dagtid og dermed noe lavere lekkasjer totalt.

7.3 Vurdering av lekkasjetall

Lekkasjetallene i Skaun kommune viser et potensial for reduksjon. Vanntapet i prosent av produsert vannmengde
på 41% ligger noe over snittet for landets vannverk på 32,5% (data fra rapportering fra Vannverksregisteret for
årene 2003 og 2004). Ved omregning av lekkasjetallene til vannmengder får vi et lekkasjetall på 7,3 l/s og fordelt
på ledningsnettet (ekskl. stikkledninger) får vi et lekkasjetall på 0,07 l/s*km. Sammenligner vi dette med
innrapporterte tall for 2007 fra alle landets kommuner til KOSTRA-registeret, finner vi der et gjennomsnittlig
lekkasjetall på 0,13 l/s*km. Dette er sammenstilt i Tabell 9.
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Tabell 9 Nøkkeltall lekkasjer

Lekkasjetall Lands-
gjennomsnitt

Skaun kommune

Prosent vanntap 32,5% 41,0%
Lekkasjemengde 7,3 l/s
Lekkasjer fordelt på ledningsnett 0,13 l/s*km 0,07 l/s*km

Tallene i Tabell 9 viser at Skaun kommune ligger greit an sammenlignet med resten av landet. Man bør likevel
ikke være tilfreds med en situasjon hvor nesten halvparten av det produserte vannet går til tap. Det anbefales at
man gjennomfører program for lekkasjesøking hvor man tar for seg område etter område. Man bør starte med de
konkrete sonene som peker seg ut hvor store deler av de totale lekkasjene kommer (slik som Buvik sentrum,
Rossmo, Solstadlia mm).

Ved etablering av nye forsyningsområder kan man forvente et lavere lekkasjetall enn for eldre områder. Noe
lekkasjer vil likevel alltid forekomme og et lekkasjetall ned mot 15% av produsert vannmengde er realistisk for nye
områder. Hvis man i tillegg klarer å redusere lekkasjene i eksisterende ledningsnett kan man skyve
kapasitetsøkninger, og dermed investeringer, ut i tid og det kan være betydelige beløp å spare.

7.4 Målsetning lekkasjetall Skaun kommune

En realistisk målsetning for Skaun kommune, hvis man tar lekkasjesøking på alvor, vil være å komme ned på en
lekkasjemengde på 5 l/s i perioden fram til 2030 for eksisterende ledningsnett og med et tillegg på 15% vanntap i
nye utbyggingsområder. Tabell 10 viser hva dette vil utgjøre. Dette er noe mer ambisiøst enn det man har lagt til
grunn for beregnede vannbudsjett.

Tabell 10 Forsalg til målsetning for reduksjon i lekkasjemengder for Skaun kommune

I dag
Enhet År 2007 År 2016 År 2030

Lekkasjemengde l/s 7,3 6,5 5,0
Tillegg for nye abonnenter (15% av vannforbruket) l/s 0 1,0 2,6
SUM l/s 7,3 7,5 7,6
SUM per år m3/år 229 950 236 714 240 634
Andel av total vannproduksjon % 39 33 25
SUM per år iht vannbudsjettet m3/år 229 950 272 874 339 815
”Besparelse” m3/år 0 36 160 99 181

Klarer man å gjennomføre dette vil man for eksempel ved befolkningsutvikling iht vekstmodellen ikke ha behov for
utvidelse inntak og behandlingsanlegg ved Malmsjøen innen 2030, slik som man opprinnelig har forventet.
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8 RESERVELØSNINGER: RESERVEVANNFORSYNING/ KRISEVANNSFORSYNING/ NØDVANN

8.1 Generelt

Drikkevannsforskriften § 5 om ansvar for vann som leveres sies: ”Vannverkseier skal påse at drikkevannet
tilfredsstiller kravene til kvalitet, mengde og leveringssikkerhet når det leveres til mottaker”. Videre sier § 11 om
leveringssikkerhet og beredskap at: ”Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige tiltak og utarbeide driftsplaner
for å kunne levere tilstrekkelig mengde drikkevann under normale forhold.”

Med andre ord står det ikke noen konkrete krav til verken reservevanns-, krisevanns- eller nødvannsløsninger. Det
stilles derimot krav til at vannverkseier skal gjennomføre nødvendige beredskapsforberedelser og utarbeide
beredskapsplaner for å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser og katastrofer i
fredstid, og ved krig. Vannverkseier skal dermed selv vurdere hvor ”robust” vannforsyningen er og i hvilken grad
det er behov for reserveløsninger.

Hvilke krav som stilles til eventuelle reserveløsninger vil være avhengig av hvor ofte man vurderer at de vil
benyttes. Vil det være behov for å benytte disse regelmessig (for eksempel ved forringet vannkvalitet i perioder av
året) vil dette vurderes som ”normale forhold” og reserveløsningen vil da måtte oppfylle da samme krav som
hovedvannforsyningen. Vil behov for å benytte reserveløsningen kun opptre ved ekstreme hendelser åpnes det i
drikkevannsforskriften for at man kan levere vannsom ikke tilfredsstiller kravene i forskriften. Dette er beskrevet i
drikkevannsforskriftens § 18 om unntaksbestemmelser for vannforsyning under ekstraordinære forhold som sier:
”Kommunen kan i en alvorlig nødsituasjon etter uttalelse fra medisinsk-faglig rådgiver og det lokale Mattilsyn
bestemme at det fortsatt skal leveres vann fra et vannforsyningssystem, selv om kravene til vannkvalitet ikke er
oppfylt. ”

Det man står igjen med av krav som stilles til vannverkseier er at man skal under alle tenkelige normale forhold
skal leveres vann som tilfredsstiller drikkevannsforskriften. Om dette løses i form av et vannverk med høy
sikkerhet eller i form av flere separate vannverk (f.eks et hovedvannverk og et reservevannverk) er opp til den
enkelte kommune. Hvilket behov man har for ytterligere reserveløsninger som kommer til anvendelse ved
ekstreme hendelser, og som da ikke nødvendigvis oppfyller kravene i drikkevannsforskriften, er også opp til hver
enkelt vannverkseier å vurdere. Slike vurderinger er en naturlig del av arbeidet med ROS-analyse og utarbeidelse
av beredskapsplan.

Det forligger ingen ”offisielle” definisjoner på disse ulike begrepene, men basert på Mattilsynets tolkning kan de
forstås slik:

Hovedkilde Vannverkets normale kilde som leverer vann via forsyningssystemet, og
som oppfyller kravene i drikkevannsforskriften.

Reservevannskilde En alternativ kilde som benyttes regelmessig ved gitte driftshendelser,
som leverer vann via forsyningssystemet, og som oppfyller kravene i
drikkevannsforskriften.

Krisevannskilde En alternativ kilde som ikke oppfyller kravene i drikkevannsforskriften,
som kun benyttes ved ekstreme hendelser, og som kan levere vann via
forsyningssystemet etter avklaring med medisinsk-faglig rådgiver og
Mattilsynet.

Nødvann Leveranse av vann til drikke og personlig hygiene distribuert uten bruk av
det ordinære forsyningssystemet.

8.2 Beredskapssituasjonen i Skaun kommune

Vannforsyningen i Skaun kommune er basert på forsyning fra Malmsjøen vannverk.
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Per dato er det etablert en bassengreserve på ca 4 000 m3. Dette utgjør ca 57 timers reserve ved midlere forbruk.

Dagens potensielle krisevannskilder, Langvatnet og Femtidammen (Nydammen), har ikke vært benyttet etter at
disse ble lagt ned som egne vannverk. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til om disse vil fungere hvis det oppstår
en akutt situasjon hvor Malmsjøen vannverk settes ut av drift i lengre periode enn bassengkapasiteten kan dekke
opp for. Krisevannskildene er antatt å ha dårlig hygienisk vannkvalitet, og det finnes ikke per i dag utstyr for
klordosering ved krisevannskildene.

Skaun kommune har ikke nødvendig materiell til utkjøring av nødvann hvis det skulle være behov for dette. Det
foreligger heller ikke avtaler for lån av denne type utstyr.

8.3 Potensielle krisevannskilder i Skaun kommune

Malmsjøen vannverk har to potensielle krisevannskilder ved alvorlige hendelser som setter Malmsjøen som kilde
ut av funksjon. Disse er Langvatnet og Femtidammen (Nydammen). Data på disse er gitt i Tabell 11.

Tabell 11 Krisevannskilder for Malmsjøen vannverk

Kilde Langvatnet Femtidammen (Nydammen)
Generelt Tidligere Langvatnet VV Tidligere Buvik VV
Kote 281 moh 176 moh
Feltareal 1,05 km2 9,25 km2

Overflateareal 0,122 km2 0,097 km2

Inntaksdybde 13 m 13 m
Klausulering Nei Nei
Vannkvalitet Usikker Dårlig
Mangler Krever klordosering

Må vedlikeholdes kontinuerlig
Krever klordosering

Må vedlikeholdes kontinuerlig
Forsyningsområde Vassåsen, Børsa og Viggja Buvika
Nødvendige tiltak Mindre tiltak.

Etablering av permanent eller mobil løsning
for mengdeproporsjonal dosering av klor.

Vurdering og evt. oppgradering av inntak og
rørledning ned til eksisterende nett.

Etablering av permanent eller mobil løsning
for mengdeproporsjonal dosering av klor.

Krisevannskildene har ikke mulighet til å forsyne til områdene ovenfor Krangsås høydebasseng, dvs. Venn,
Råbygda og Eggkleiva.

For begge krisevannskildene kreves ytterligere tiltak gjennomført før disse kan settes i drift.
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1. Søknad om økonomiske midler for oppsetting av "Skottet" i Buvika 2013, fra Kristin på 

Husaby 28.02.2012.  

2. Avtale mellom Skaun kommune og Kristin på Husaby (K-sak 71/11, ikke utsendt) 
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5. Festivalkommunar – samhandling mellom kommunar og festivalar (Fra 

Distriktssenteret/ Norsk institutt for by og regionforskning)  

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Stiftelsen Kristin på Husaby har søkt Skaun kommune om støtte til oppsetning av Skottet i 

Buvika i 2013. De søker om støtte til forarbeid inneværende år, og til framføringa som har 

premiere 20. september 2013. Stiftelsen søker om kommunal støtte på til sammen kr. 

500 000,-, hvorav kr. 100 000,- for 2012.  

 

Som stiftelsen Kristin på Husaby viser i sin søknad er det Skaun kommune som har bestilt 

verket Skottet i Buvika. I og med dette har kommunen interesser av at musikkverket framføres. 

Av kommunens tre musikkverk er det utvilsomt Skottet i Buvika som har størst volum. Både 

hva gjelder aktører, publikumsoppslutning og økonomi er Skottet i Buvika et stort løft for 

kommune, frivillige og stiftelsen Kristin på Husaby.    

 

Kristin på Husaby presenterer i sin søknad et budsjett med ei utgiftsramme på kr. 2 245 000,-. 

Budsjettet er ambisiøst, og det er mulig å lese av det et sterkt ønske om kvalitet i alle ledd i 

prosessen fram mot og i produksjon av Skottet i Buvika. Skaun kommune ved Kultur, fritid og 

frivillighet har hatt møte med stiftelsen for å få utdypet planene for framføring, og for å 

presentere administrasjonens forståelse av søknaden og veien fram mot framføring.   

 

Kristin på Husaby har lagt premieren til 20. september 2013, på hundrårsdagen for de fatale 

skuddene som drepte Marius Folstad i konflikten mellom streikende og streikebryterne ved 

Piene mølle. Historien er en viktig del av norsk historie og norsk arbeiderhistorie. Det er 

således en sentral side ved forrige århundres norske historie Skaun kommune har tatt tak i og 

gitt en dramatisk uttrykksform. Kristin på Husaby har fått framføringsrettighetene til verket. 

De har kompetanse til å stå for en slik oppsetning, og oppsetningen vil styrke deres profil som 

en organisasjon hvor kulturhistorie og kulturformidling forenes.     

 

Parallelt med behandlingen av søknaden om støtte til Skottet i Buvika ble Skaun kommune 

orientert om at Kristin på Husaby så seg tvunget til å avlyse årets festival. HOKU har ønsket en 

evaluering av festivalen og avtalen mellom kommune og Kristin på Husaby høsten 2012. 

Denne evalueringa vil danne grunnlag for en eventuell ny avtale. På tross av at avtalen med 

Kristin på Husaby først skal evalueres til høsten, ønsker rådmann å se inneværende års 



festivalstøtte i sammenheng med ønsket om at deler av tilskuddet til Skottet i Buvika innvilges 

inneværende år.    

 

Det er et felles ønske at Skottet i Buvika blir en sterk og kvalitativ god forestilling. Samtidig er 

det også et ønske at flest mulig ser oppsetningen. For kommunens del vil det være naturlig at en 

i tillegg til bidrag til produksjonen også kjøper et visst antall billetter slik at elevgrupper ved 

Skaun ungdomsskole får sett forestilingen, som en del av det lokale DKS-tilbudet. Kommunen 

vil jobbe for at forestillingen kan inngå som del av kulturtilbudet til regionens videregående 

skoler.  

 

VURDERING: 

Kommunen har ønske om at Skottet i Buvika skal fremføres på mølleanlegget i Buvika i 

september 2013, og kommune ønsker å være en tydelig bidragsyter fram mot premieren. I lys 

av dette innstiller rådmann på at Kristin på Husaby innvilges en støtte på kr. 200 000,- for 

2013.  

 

Når rådmann innstiller på at oppstartsstøtten til arbeidet med Skottet i Buvika 2012 innarbeides 

i allerede overførte tilskudd framskrives evalueringen av avtalen noe. En følge av et slikt 

vedtak er at det etter evaluering høsten 2012 ikke vil bli krevd tilbakebetalt noe av tilskudd 

overført inneværende år i henhold til samarbeidsavtale (dokument 3 i denne saken).   

 

Det er ønskelig fra Skaun kommunes side at Kristin på Husaby følger opp arbeidet med Skottet 

i Buvika med føringer presentert i saksframlegget rundt ny samarbeidsavtale, der lokal 

forankring var et gjennomgangstema.   

 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 
En støtte til oppføring av Skottet i Buvika kan ikke dekkes innenfor Kultur, fritid og 

frivillighets ramme, og krever en egen bevilgning i budsjett for 2013.  

 

Andre enheter vil ikke få utgifter i forbindelse med oppføringen, men flere enheter kan måtte 

bruke personalressurser og stille lokaler/ utstyr til disposisjon for Skottet i Buvika. En tenker 

her på lokaler for øving, etc.  

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
Kristin på Husaby innvilges en støtte på kr. 200 000,- til oppføring av Skottet i Buvika i 2013, 

som innarbeides i budsjett for 2013.   

 

Kristin på Husabys ønske om midler til prosjektering og sikring av avtaler for 2012 innarbeides 

i midler allerede overført i 2012, i henhold til avtale med Kristin på Husaby for 2012.  

 

Skaun kommune vil være en aktiv støttespiller og samarbeidspart for organisasjonen rundt 

Skottet i Buvika i arbeidet fram mot premieren, og vil gjøre en innsats for at det blir en 

kvalitativt god oppsetning.   

 

 



BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 12/12 I  Formannskapet 07.06.2012: 

 

 

BEHANDLING: 

Repr. Asbjørn Leraand og Mildrid Viggen Gimseng ble erklært for inhabile og fratrådte møtet. 

 

Ordføreren foreslo å utsette saken. 

 

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken utsatt. 
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Innhald
Korleis tek kommunen din vare på festivalen 
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festivalar. Dette er eitt av dei tydelegaste 

døma på møtet mellom eldsjelene og 

kommunane.

Ta vare på festivalen din
Nyttig å vite  
om kommunar og festivalar 
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8" Festivalar byr på trivsel, nettverksbygging og 

mangfaldige samarbeidsprosjekt

8" Kommunal velvilje overfor festivalarrangørane er 

særleg viktig i oppstartsåra

8" Uansett kor mykje kommunen gir i tilskot, er bidraget 

viktig som verdsetjing og som døropnar for andre 

tilskot

8" Ein del kommunar bidreg med mykje ”usynleg” arbeid 

for festivalar

8" Når festivalar veks til ein viss storleik, kjem mange 

formalitetar i tillegg til kjerneaktiviteten

8" Praktisk og teknisk tilrettelegging, tryggleik, beredskap, 

hjelp med formalitetar og søknader er viktig

8" Festivalar er ei blanding av frivillig innsats og 

kommersialisme, kultur og næring, møteplass og 

opplevingsturisme

8" Festivalar har ringverknader for lokale bedrifter innan 

handel, service, transport, servering og overnatting

8" Kommunar og fylke kan støtte og stimulere til 

samarbeid og kompetanseutveksling mellom festivalar 

og andre store arrangement

8" :,,6*+;"/<"-./0+"&."9& '()*+&(<*.*,&" (''"*, )*.

8" Festivalane gjer at kommunen blir rusta til å halde 

andre store arrangement

Alle festivalar byr på marknadsføring av staden der dei føregår, og 

mange skapar eit årleg høgdepunkt for innbyggjarane. Nokre festi-

valar byr på inntekter og oppdrag for det lokale næringslivet. På ein 
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kommunen dei held til i. Uansett kva slags festival det er snakk om, vil 

det dukke opp både oppgåver og moglegheiter på rådhustrappa.

Denne rapporten, som Norsk institutt for by- og regionforskning 

(NIBR) har laga på oppdrag frå Distriktssenteret, fortel ikkje at 
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lokalsamfunnet er ofte med på å skape festivalen. Er kommunen med-

spelar og heiagjeng, er det større sjanse for å få meir ut av festivalen 

enn nokre dagar med felles moro. Altså er det ikkje så dumt om kom-

munen tek godt vare på festivalen sin.

Halvor Holmli

Direktør, Distriktssenteret

 



Rolla som vertskap kan sjåast på som ein del av 

kommunane si nye rolle som samfunnsutviklar, som 

mellom anna inneber å arbeide med stadutvikling 

og attraktivitet. Kontakten med sivilsamfunn og 

næringsliv – inkludert festivalar – skal dessutan 

vere tettare enn før. Distriktssenteret ønskjer med 

studien å få fram korleis samhandlinga mellom 

kommunar og festivalar er i praksis og kva som kan 

bli betre.

Kultur- og opplevingssektoren blir i aukande grad 

sett på som viktig for å skape attraktive lokal-
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festivalar, og det er mellom 800 og 900 festivalar 

og spel i Noreg. Frå kommunen sin ståstad kan fes-

tivalar, i tillegg til å ha eigenverdi, også skape øko-

nomiske, sosiale og kulturelle verdiar. Ikkje minst 

distriktskommunar kan ha mykje att for å bidra til 

arrangement som gir trivsel i lokalbefolkninga og 

gjer ein stad attraktiv for tilreisande. Spørsmålet er 

kor godt kommunane gjer seg nytte av potensialet 

som ligg i å knyte omdømmebygging og stadutvik-

ling til festivalane.

Om studien

Distriktssenteret 

har gitt Norsk 

institutt for by- og 

regionforskning 

(NIBR) i oppdrag å 

undersøke korleis 

kommunane 

fyller rolla som 

vertskap for 11 

utvalde festivalar i 

distriktet.

Trænafestivalen, Træna 
(pop/rock) 

Norsk revyfestival, Høylandet  
(revy, musikk)

Periferifestivalen, Sund 
(musikk)

Norsk fjellfestival, Rauma 
(friluftsliv, sport) 

Ekstremsportveko, Voss 
(ekstremsport, musikk)

Morellfestivalen, Ullensvang 
(lokal mattradisjon)

Haukeliseterfestivalen, Vinje 
(folkemusikk)
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(lokal mattradisjon)

03"4*)*#+,-'.*2/%03"4* 
(internasjonal folkemusikk)

Dei nynorske festspela, 
Ørsta/Volda (litteratur) 

Lofoten Internasjonale 
Kammermusikkfest, 

Lofoten (klassisk musikk)

11
festivalar
er med i 
studien



Kommunen kjem på bana
Det er sjeldan kommunar som tek initiativ til å etablere festivalar. Ofte spring dei ut av ein 

entusiastisk visjon eller eit lokalt arrangement. Behovet for kontakt med kommunen oppstår 

når festivalen når ein viss storleik og mange praktiske, tekniske og formelle ting må ordnast i 

tillegg til kjerneaktiviteten.

Rauma og Romsdalen: 
arena for Norsk 
Fjellfestival.

Formelt eigarskap har lite å seie for kor godt samspelet med ein festi-

val er. Kommunane i studien er i liten grad inne på eigarsida. Dei som 

er medeigarar, deltek i hovudsak gjennom at folkevalde har styreverv. 

Kommunen er heller ikkje særleg viktig som pådrivar for festivalar-

beid eller frivillig innsats. 

Det som viser seg å telje, er at kommunen fungerer som praktisk og 

teknisk tilretteleggar og støttespelar. Det vil seie at kommunen tek 

ansvar for beredskap og tryggleik, hjelper til med formalitetar, lover, 

regelverk og tilskot, og stimulerer til samarbeid med andre arrangø-

rar. I tillegg kjem den generelle innsatsen for å utvikle staden som 

arrangementsarena og styrke lokalsamfunnet sin kompetanse på det å 

halde arrangement.

; +#.'#4%%($5# "#. -(*/$!$% #*#-(4+* %#*552 #.6"$%5"$#*#6< %(! ) #

planar. Verken kommuneplanar, fylkesdelplanar, regionplanar, kultur-

planar eller strategiske planar for stadutvikling nemner festivalane. 

Mangelen på forankring ser ikkje ut til å bety mykje for festivalen sin 

status lokalt eller for kva slags hjelp og samarbeid kommunen tilbyr. 

Samtidig kan det tenkast at ei viss forankring ville ha gjort det lettare 

for kommunen å dra nytte av festivalen på ulike måtar eller kunne ha 

styrka samspelet mellom kommune og festival.

Enkelte festivalar brukar kommunen som drøftingspartnar når det 

gjeld konsept og prosjektgjennomføring, men både festivalleiinga og 
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sak. Det prinsipielle synet er at dette bør overlatast til dei kunstnarleg 

ansvarlege eller til dei kompetente eldsjelene som står bak festivalen.

Dei nynorske festspela: Bodil Cappelen 

Kommunen involvert: Ordførar i Førde kommune, Nils Gjerland, helsar 
Førdefestivalen 2011 i lag med fylkesordførar i Sogn og Fjordane, Nils R. Sandal, 
under ei mottaking for gjester og sponsorar der mange beslutningstakarar er 
samla. Ordføraren var leiar i festivalen sin representantskap.

”Festivalen utløyste ein masse 
positivitet i Førdemiljøet … han 
skapar ein identitet, han skapar 
stoltheit og noko å skryte av” 

Kulturansvarleg i kommunen



Økonomiske bidrag frå 
kommunen
Dei kommunale tilskota utgjer sjeldan ein stor del av det totale festivalbudsjettet, men også 

mindre økonomiske bidrag kan ha høg symbolverdi. 
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tilhøyrer kommunen. 

At kommunen ser på festivalen som viktig nok til å fortene støtte, 

blir av mange oppfatta som eit kvalitetsstempel. Eit kommunalt 
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midlar. Mange kommunar bidreg først og fremst til festivaløkono-
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bidra til søknadsskriving.

Fleire etterlyser at kommunen sitt økonomiske bidrag blir meir 

føreseieleg. Mange festivalar bookar til dømes artistar eitt år før tida 

og har behov for å vite kor mykje dei kan rekne med frå kommu-

nen. Når det kommunale tilskotet er ein føresetnad for å få andre 
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handlingsrom å kunne sjå litt fram i tid.

Men det er ikkje kommunen si rolle som økonomisk bidragsytar 

festivalaktørane vurderer som den viktigaste. Mange innser at kom-

munane ikkje har store frie midlar til utdeling. Dessutan blir det 

tvilsamt med store tilskot frå ei slunken kommunekasse når det er 

snakk om festivalar med private sponsorar og store inntekter.

Enkelte stader let kommuneleiinga tilsette få jobbe med festival-

oppgåver før og under festivalen. Mange folkevalde og  

kommunetilsette deltek òg som frivillige. I små lokalsamfunn kan ein 

sjå dette som eit slags kollektivt dugnadsbidrag til ein ”bygdefest”. 

Ein føresetnad for aksept for frivillig festivaljobbing i arbeidstida er 

at festivalen har eit verdigrunnlag det er allmenn oppslutnad om. 
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kome i eit dilemma her.

Sjølv om denne typen ekstraordinær bruk gir kommunen visse ekstra-
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sjettet enn gjennom reine tilskot til festivalen. Det er ein utbreidd 

praksis at kommunar bidreg til festivalar gjennom å stille anlegg og 

areal gratis til disposisjon eller å krevje ei svært rimeleg leige. Dette 

omfattar òg arbeid med klargjering, beredskap og vakthald.

Å bygge opp kommunen som arrangementsstad kan vere ein del av 

rolla som vertskap. Til dømes kan kommunen leggje eit uteområde 

til rette for tyngre køyretøy, gjere mellombelse løysingar for vatn og 

avløp på stemneplassar permanente, installere lysanlegg eller låne ut 

kontorplassar.

At denne typen infrastruktur er på plass, vil etter kvart styrke kommu

nen som kultur- og opplevingsstad, og dermed reisemål. Økonomiske 
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servicebedrifter, overnatting og transport. Indirekte bidreg altså 

kommunane til auka verdiskaping gjennom å utvikle velfungerande 

arenaer. Dette kan seiast å vere ein del av rolla som samfunnsutviklar.
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kommunale tilskotet festivalen får, er ein nødvendig døropnar for tilskot frå andre 

Kommunen som  
arrangementsarena

Kulturårshjulet i Vinje
Haukeliseterfestivalen er ein av elleve lokale kulturaktørar 

som har underteikna ein intensjonsavtale med Vinje kom-

mune om økonomisk støtte i tre år.

Avtalen, som blir kalla Kulturårshjulet, skal mellom anna bi-

dra til å fremje langsiktig planlegging av kulturaktivitetar og 

styrke samarbeidet mellom lag og kommune. For festivalen 

er ordninga ein fordel fordi ho gir ein oversiktleg økonomi.



Samarbeid mellom arrangørar

Nynorsk høgtlesing: 
Forfattar Maria Parr 

i Ivar Aasen-tunet 
sommaren 2011. Dei 

nynorske festspela 
blir arrangerte 

av Nynorsk 
kultursentrum, som 

har 22 stiftarar 
– mellom anna 

kommunane Ørsta 
og Volda.

Ei tilnærming kan vere å stimulere til samarbeid 

mellom aktørar på feltet. Fleire stader er det sett i 

gang eller løyvd støtte til tiltak som skal få i gang 

internt samarbeid mellom festivalar og andre store  

arrangørar. Samarbeid mellom lokale arrangørar blir 

mellom anna praktisert i Voss, Rauma og Valdres. 

Fordelane viser seg å vere store.

Kommunane bør i mykje større grad enn i dag sti-

mulere til samarbeid på tvers av kommunegrenser 

Kompetanse om det 

å halde arrangement 

er ein viktig ressurs 

for festivalar, og 

kommunane bør sjå 

på styrking av denne 

kompetansen som ein 

del av vertskapsrolla. 

Tre modellar for samarbeid

Festival Voss er ein paraplyorganisasjon som 
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Vossajazz, Osafestivalen og Voss cup (landets 

nest største fotballturnering). Initiativet til å stifte 

Festival Voss kom frå kommunen. Organisasjonen 

skal styrke samarbeidet på tvers av festivalar i 

kommunen. Det inneber at ein utvekslar erfaringar, 

utviklar arrangementskompetanse, koordinerer 

aktivitetar og samordnar dialogen med kommunen, 

politi og reiselivsaktørar. Festival Voss leiger òg ut 

utstyr og sel tenester, arrangementsmodellar og 

prosjektleiing til andre arrangørar. Dei får dessutan 

ei rolle når det skal vere andre store arrangement 

på Voss, som Landsskyttarstemnet i 2012 og VM i 

freestyle i 2013. 

Rauma kommune er vertskap for to større festivalar, 

Norsk Fjellfestival og Raumarock. Møre og 

Romsdal fylkeskommune og kommunen gir tilskot 

til festivalsamarbeid gjennom ein formalisert 

samarbeidsavtale. Det var utviklingsselskapet 

Nordveggen som etablerte Prosjekt Festivalarbeid 

(eigd av kommunen og Rauma Næringslag) og 
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pilotprosjekt. Målet har vore å få til samarbeid om 

kompetansebygging, sponsorar og marknadsføring, 

og samarbeid mellom næringsliv og festivalar.

Valdres natur- og kulturpark (VNK) er eit selskap 

som er eigd av seks kommunar og arbeider for 

bygdeutvikling i regionen. VNK gir støtte til 

aktivitetar på tvers av større arrangørar og bidreg 

mellom anna til fagleg oppdatering og styrking 

av festivalnettverket i Valdres. VNK oppmodar 

arrangørane til å samarbeide om praktiske oppgåver 

som bemanning, fellestenester, billettbestilling, 

festivalkontor, kjøp av tenester og infrastruktur, 

marknadsføring og merkevarebygging. Nettverket 

driv òg med erfaringsoverføring og skolerer 

arrangørar i lovverk, regelverk og rutinar for 

handtering av frivillige.

der dette kan styrke heile regionen. Kultur- og opplevingsverksemder 

har ofte eit regionalt nedslagsfelt, samtidig som ein bør sjå dei som 

eit ledd i regional nettverksbygging og stadutvikling.

”Det er eit betydeleg arbeid att når det gjeld 
strategisk arbeid og samarbeid om profilering. 

Potensialet er langt frå teke ut” 
Rådmann 

1

2
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Større festivalar vil møte ei rek-

kje formelle krav – til dømes frå 

vegvesen, politi, brannvesen, hel-

sevesen, renovasjonsselskap og 

eigedomsavdeling.  I tillegg kjem 

papirarbeidet knytt til skjenke- 

og serveringsløyve. Ofte må 

arrangørar gjere private avtalar 

med grunneigarar og næringsliv. 

Ein del kommunar hjelper til med 

å få i stand formaliserte avtalar, 
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for meir støtte til slikt arbeid.

Både festivalleiinga og kommu-

nale aktørar ser det som viktig 

korleis samspelet om formalitetar 

blir organisert. Målet må vere 

å forenkle rutinane og unngå 

meirarbeid for begge partar. 

Erfaringa er at det svarar seg at 

éin person i kommunen fungerer 

som kontaktperson for festivalen. 

Fleire føreslår òg at festival og 

kommune går saman om å lage 

ei fast hugseliste for formalitetar 

knytt til årvisse arrangement. 

Gode rutinar vil forenkle arbeidet 

ein tek opp att år etter år, og 

kjem andre arrangement til gode. 

Støttefunksjon 
for formalitetar

Mange har erfart at 

det som i starten 

var eit lite og 

gjerne uformelt 

arrangement, etter 

kvart vaks seg til eit 

komplekst prosjekt. 

”Ein søknad inn, eitt svar ut”
Ekstremsportveko på Voss står for eit breitt spekter av 

aktivitetar, frå fallskjermhopping til elvepadling, og må 

difor halde styr på eit vell av avtalar, løyve og formalitetar. 

Dårlege erfaringar med mange møterundar, påminningar og 

dobbeltarbeid låg bak grepet med å samle kommunikasjo-

nen både på festivalsida og i kommunen. 

No har ”Veko” og Voss kommune fått til eit system som 

fungerer godt. Koordinatoren i kommunen kallar det ”ein 

søknad inn, eitt svar ut”. Ordninga går ut på at festivalleiin-

ga samlar alle formalitetar i éin søknad som går til koordina-

toren i Voss kommune. Koordinatoren vil då raskt kunne sjå 

om det manglar noko og etterlyse dette. Han passar så på 

at dei ulike søknadene og spørsmåla går til rett mottakar og 

følgjer opp handsaminga. Den same personen kallar inn til 

eit fellesmøte mellom politiet og dei som står for renova-

sjon, vatn/avløp og beredskap. 

Kontakt før, under  
og etter
Trænafestivalen har eit fast opplegg 

for samarbeid med Træna kommune 

før, under og etter festivalen. På 

våren deltek kommunen på planleg-

gingsmøte om tryggleik, leige av 

bygg og arealbruk. To veker før festi-

valen stiller alle dei involverte på eit 

møte der ein går gjennom detaljane 

i festivalopplegget. Rett før oppstart 

møtast politi, kystvakt, brannvesen og 

helsevesen for å drøfte tryggleiken.

Under gjennomføringa stiller kommu-

nen inntil seks personar til rådvelde. 

Dei siste åra har det vore evaluerings-

møte kvar kveld under festivalen. 

I etterkant er kommunen dessutan 

med på eit større evalueringsmøte.

Det er både i festivalen og kommunen si interesse at kommunen 

bidreg til arrangementsteknisk planlegging, sidan ein god del av 
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Mange festivalar og kommunar legg dessutan vekt på at det er viktig 

med felles evalueringar i etterkant. Det er viktig at etterarbeidet er 

grundig og systematisk. Det bør med andre ord ikkje skje uformelt 

& !!6&#$5(0"$"#-6&#52 %% "#5/$"$%+" #6)#B(" <$-(#='#34(*55 %B7

Ein fast praksis for planlegging og evaluering kan skåne både festival 

og kommune for mange praktiske problem. Det gir arrangøren meir tid 

til kjerneaktiviteten, førebyggjer svikt i opplegget, og vil i tillegg gjere 

samarbeidet mindre sårbart for personutskiftingar.

Teknisk planlegging 
og evaluering
Festivalarbeid av eit visst format krev mykje teknisk og praktisk planlegging som kommunen 

bør ta del i. 

”Dei må ta 
vekk alle dei små 
hovudbrya for oss 
… dei som er så 

frustrerande og krev 
så mykje arbeid!”



Når festivalen er i gang, har festivalleiinga 

sitt mest kritiske tidspunkt. Dei har meir enn 

nok med sjølve arrangementet. Men ikkje 

sjeldan dukkar det opp akutte spørsmål 

undervegs. Desse er gjerne knytte til helse, 

miljø, tryggleik, straum, renovasjon eller gate- 

Slike ”ordinære” kommunale oppgåver 

blir ekstraordinære under festivalen fordi 

omfanget er så stort. I tillegg er det ofte midt 

i ferien. Fleire peikar på at det er ein fordel 

om ein person frå kommunen er tilgjengeleg 

under festivalen i fall noko skulle dukke 

opp. Festivalane vurderer beredskapsfunk-

sjonen som ein viktig del av det kommunale 

Ei sentral oppgåve for festivalaktørane er å  

marknadsføre festivalen overfor publikum og 
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kommunen bidra anten ved å hjelpe festivalen med 

marknadsføringa eller ved sjølv å marknadsføre 

festivalen. Kommunen har i tillegg eit ansvar for å 

løfte fram festivalen overfor eigne innbyggjarar og 

bedrifter for å auke den lokale oppslutninga.

Kommunen har eit stort repertoar av mulige pro-

:! "*%)-$5(*/*( ($"#D#."'#.C!+*)#6&($! #='#1 *& -*-
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verbal omtale i ulike samanhengar. Ordførarar og 

kultursjefar er viktige ambassadørar. Det er viktig at 

kommunen har ein plan for korleis dei vil bidra til 

å gjere festivalen kjend. Innsatsen bør med andre 

ord ikkje stå og falle på enkeltpersonar si interesse 

for visse arrangement. Mange arrangørar meiner 

kommunane bør bli meir medvitne om ansvaret sitt 

for marknadsføring av festivalar.

Beredskap 
under 
festivalen
Kommunen si rolle som prak-

tisk og teknisk tilretteleggar 

gjeld òg beredskap under 

Kommunen marknadsfører 
festivalen
Kommunen bør bidra til å gjere festivalen kjend både i og utanfor lokalområdet. 

Buldring: Ein av 
aktivitetane under 
Norsk fjellfestival. 

Rotur i Nusfjord: Pianist Leif Ove Andsnes og kunstnerisk leiar i Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest (LINK), Arvid Engegård.



Festivalen 
-./0+&.&."
kommunen
Når festivalen blir kjend, blir 

også staden eller kommunen 
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går føre seg. Festivalen formidlar gjerne totalopplevinga av staden 

og reisa dit, til dømes gjennom heimesider eller brosjyrar. I ein del 
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festivalen på eigne heimesider eller å leggje ut ei lenkje til festivalen 

Samtidig er det tydeleg at ein del festivalar bidreg sterkt til lokal 

identitetsbygging, anten ved å forsterke den eksisterande identiteten 

på staden eller ved å tilføre heilt nye element. Mange kommunar kan 
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”forteljinga om staden”. Ein måte å gjere dette på, er å gje eit bilete 

av korleis miljøet for typiske ”festivalaktivitetar” (til dømes musikk 

eller sport) er elles i året. Ein kan òg spele på lokalsamfunnet si evne 

til å løfte i lag og få til store arrangement.

Kommunen bør kunne bruke festivalen i arbeidet med stadutvikling, 

men kan ikkje vente at festivalen skal bidra direkte til dette. Sjølv om 

både kommune og festival har interesse av at staden blir oppfatta 

som attraktiv, er det ein fordel å setje denne rolleavklaringa på saks-

kartet når representantar for festival og kommune møtast.

I tillegg bør kommunane bli meir medvitne om at festivaldagane er 

ein arena for å formidle kva staden har å by på. Når mange tusen 

tilreisande og heimvende er samla i ein positiv og triveleg saman-

heng, og attpåtil på eit avgrensa område der ein lett kan nå dei, kan 

kommunane heilt klart gjere meir for å vise seg fram overfor til dømes 

=6( %-* !! #(*!,C(($"$"# !! "#4(,C(($#.6!5#."'#-($+ %7
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med på å farge folk sitt syn på staden eller kommunen. Festivalen blir 

ein av ”merkelappane” som seier noko om både staden og menneska 

som bur der, og negative trekk ved festivalen kan gå ut over kommu-

nen sitt omdømme. 
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Styrkar lokal identitet

Voss brukar Veko

Rauma kommune og Norsk Fjellfestival har svært like pro-
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friluftslivet, har kommunen som mål å vere ”Verdens beste 

kommune for naturglade mennesker”. På denne måten styr-

kar festivalen og kommunen sitt felles omdømme.

Samarbeidet om verdigrunnlag kan no bli teke eit steg 

vidare. Både kommunen og festivalen vurderer å satse på 

folkehelse og eit breitt og inkluderande fjellfriluftsliv.
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Valdres er to døme på festivalar som styrkar velkjende iden-

titetselement frå desse regionane. Lokale mattradisjonar er 

blitt vidareutvikla til kultur- og opplevingsnæringar. 

Trænafestivalen har bidrege sterkt til å setje øygruppa på 

Helgelandskysten på kartet som ein spektakulær festival-

stad som byr på så vel kvalitetsmusikk som eit spesielt 

ferieopphald. I februar 2012 var alle festivalpassa for som-

marens festival utselde – før programmet var annonsert.
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sommaridrett og uteaktivitet. Både gjennom media og på 

andre måtar formidlar festivalen at Voss er ein moderne 

og ungdommeleg plass der det skjer mykje, ikkje berre ein 

vintersportstad og ein tradisjonell ”smalahovekommune”. 

Voss kommune har valt å bruke Ekstemsportveko til eigen

reklame i brosjyrar, samtidig som dei i eksterne samanhen

gar skryt av Veko som ein viktig del av staden sin identitet. 

”Vi brukar det for alt det er verdt!” seier koordinatoren i 

kommunen. ”Når vi skal rekruttere nye folk til å busetje seg 

i kommunen, framhevar vi spesielt at det er aktivitetar på 

Voss heile året, i regi av dei deltakande klubbane”. Dette er

aktivitetar som rettar seg mot lokalbefolkninga på Voss.

”Veko har snudd heile 
sesongprofilen til Voss” 

Koordinator i kommunen

Festivalkommune: 
Høylandet i Nord-

Trøndelag er vertskap for 
Norsk Revyfestival.



Festivalar som næring
Festivalar skapar verdiar som kjem kommunane til gode. Når det gjeld behov, etterspør 

festivalane mykje av det same som kultur- og opplevingsbedrifter.

 '&$-(#>?'0,#)*@AB@C6AAA*>#00#$4#*:#$"4#(*+'5#(0#$*D0,#(*E<'4=$4#0E6*<'4=$4&";%'*.*13/D,5'!'*:;(*%F*#.!*1D0,(#!'&$*:3,'(*>#,*$'&*'/*('4=$4*35*'00'0*
tradisjonsmat, handverk, klede og reiskapar.

Festivalar inneber ein god del ”usynleg” arbeid, både for kommunen 

og for arrangøren. Festivalar ligg litt ulike stader på ein akse mellom 

idealisme og kommersialisme, mellom frivillig arbeid og betalt profe-

sjonalitet og mellom kulturtiltak og næringsverksemd. Det gjeld også 

mange andre tiltak som private aktørar står bak. Kommunen bør difor 

behandle festivalar om lag som andre nyetableringar.

Det er naturleg å sjå festivalar av alle slag som ein del av kultur- og 

opplevingsnæringa. Dei har ofte behov for rådgjeving, hjelp med for-
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sakshandsaming og at kommunen er føreseieleg når det gjeld planar 

og tiltak. Dette same gjeld for festivalar.

For festivalleiinga vil den ideelle samarbeidsparten i kommunen vere 

ein krysning av kultursjef, næringssjef og teknisk sjef. Desse kommu-

nale nøkkelpersonane bør alle bidra til samarbeidet med eldsjelene, 

som er ei blanding av bedriftsetablerarar og samfunnsentreprenørar. 

Ikkje alle små kommunar har den nødvendige kompetansen til dette.

Grobotn for ny næring

Ein god del festivalar fører til etablering av ny næringsverk

semd. I Valdres har selskapet Strandefjorden Event sprunge 
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eldsjelene bak festivalen. Forretningsideen er å leige ut telt, 

bodar og anna utstyr som festivalen har bruk for til andre ar

rangement over heile Austlandet, som VM på ski i Oslo. Den 

siste rekneskapen viser utleige for i alt 930.000 kroner.

Eit liknande selskap har vakse fram av Revyfestivalen på 

Høylandet. NRF Salg og utleie har kjøpt inn utstyr som 

festivalen treng annakvart år. No leiger dei ut alt frå telt, 

scene og dansegolv til toalett, lift, truckar, kjølecontainerar, 

straumaggregat, kjøkenutstyr, bord og stolar. Dette er eit 

aksjeselskap med inntekter på mellom 500.000 og 700.000 

kroner i året.



Mange på festivalsida kjem inn på haldningar 

når dei blir spurde om kva det er viktig at 

kommunen gjer i samband med festivalen. 

Velvilje overfor festivalen motiverer eldsjeler 

og frivillige, medan mangel på velvilje skapar 

ei kjensle av at kommunen ikkje ser kor 

viktig festivalen er for staden. Kommunen si 

haldning har med andre ord både praktisk og 

symbolsk verdi.

Fleire festivalfolk etterlyser større innsats og 

engasjement frå kommunen og ei meir posi-

tiv og løysingsorientert haldning når det duk-

kar opp problem. Enkelte seier det viktigaste 

er at personane dei møter i kommunen lyttar 

og legg ting til rette, skapar eit godt klima for 

samhandling og hjelper festivalen når det 

trengst. Moralsk støtte er viktig; det tel at 

festivalen ”blir sett” og at kommunen har ei 

”kva kan vi gjere for dykk?”-haldning.
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eller negativ retning. Enkelte festivalar har i 

oppstartsfasen og første driftsår opplevd ei 

skeptisk og uvillig haldning frå kommunen. 

Dette heng gjerne saman med ein del rot i 

festivalleiinga i starten. Eldsjeler fortel om 

feil dei gjorde før dei fekk oversikt over 

korleis ting skulle gjerast. Fleire meiner kom-

munen kunne ha vore meir overberande den 

første tida.

Sidan det er få heiltidstilsette og mykje frivil-

lig innsats i festivalbransjen, er det viktig 

med eit kompetent styre. God organisering 

og detaljplanlegging høyrer med til festival-

kompetansen. For at alt det usynlige arbeidet 

og tenestene kommunen skal levere tidleg 

nok blir sette i system, må festivalleiinga 

prøve å praktisere ein viss systematikk og 

involvere kommunen der det er nødvendig.

Ikkje alle festivalar kan vente seg stor sam-

arbeidsvilje i kommunen. Det gjeld til dømes 

festivalar som ser bort frå regelverk og prak-

tisk planlegging, eller festivalar med mykje 

fyll og bråk som fører med seg ekstraarbeid 

og svekkar kommunen sitt omdømme. Ein del 

kommunar vil òg vere lunkne til idear med 

lite bakkekontakt. I slike tilfelle må tilliten til 

konseptet og arrangørane byggast opp over 

tid. Det er eit faktum at mange festivalar har 

ei levetid på berre nokre få år.

Kva får kommunen att?
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kartleggje kva lokale informantar meiner festivalen kan 

tilføre kommunen. 

Grunnlag  
for godt 
samarbeid
Haldning og handling heng 

nøye saman i kommunen 

si rolle som vertskap for 
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Fleire festivalkommunar er vert-

skap for konferansar og seminar for 

regionale aktørar under festivalen. 

Samtidig med Periferifestivalen i Hor-

daland 2011 blei Periferikonferansen 

om kulturnæringar og samarbeid på 

kulturfeltet i regionen arrangert. Høy-

landet kommune inviterer til regionalt 

næringsseminar under Revyfestiva-

len. Førdekonferansen er ein årleg 
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tidig med festivalen. Deltakarane får 

både fagleg påfyll, styrkar regionale 

nettverk og får med seg underhald-

Sosial verdiskaping
/+ Opplevingar og trivsel for folk som bur der

/+ 01#(2")**+'%$+!#34##)+546.('%" +%6+')*#5!)&.(

/+ 7%*8)"#+*),9)".+%6+&(##:($ +5"8$+*#($ )$(+,(""%,;

 - frivillige gjennom festivalinnsats 

 - festivalarrangørar og lokalt næringsliv gjennom samarbeid 

 - sponsing og ringverknader

 - kommune, festivalarrangør og kultur- og næringsaktørar i  

   regionen gjennom samarbeid og konferansar 

Økonomisk verdiskaping
/+ Lag og organisasjonar får inntekter gjennom betalt innsats eller 

som medarrangørar

/+ Lokale bedrifter får auka omsetning gjennom større kundegrunnlag 

og underleveransar 

 $#,&-!.$')#$,)#,!+$')/0)1!(,$,
/+ Omdømmet blir styrkt (oftast)

/+ Det kollektive sjølvbildet blir betre 

Kommunen blir styrkt som kultur- og 
opplevingsarena
/+ Ein bygger opp kompetanse og kapasitet som arrangementsstad

/+ Areal, anlegg og utstyr kan brukast av andre resten av året

”Så å seie alle kjem heim! 
Det er ei vi-kjensle 

i heile bygda” 
Om revyfestivalen på Høylandet

1

2

3

4

Ungt publikum: 
Morellfestivalen sin 
 !"#$%&!%'(!)%*'+))%

til Hardanger sin 
identitet som frukt- og 
bærregion.

Steinspyttar: Deltakar i NM i morellsteinspytting, ei 
årleg storhending i Ullensvang.



Vil du vite meir?

Dette er eit samandrag av forskingsrap-

porten Festivalkommuner – samhandling 

mellom kommuner og festivaler. Studien 

er bestilt av Distriktssenteret og utført av 

Norsk institutt for by- og regionforskning 

(NIBR).
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Heile rapporten kan lastast ned frå 

www.distriktssenteret.no eller 

www.nibr.no.

Ein papirversjon kan tingast frå NIBR.

Kommunar som legg til rette for og samarbeider 

med festivalar er ofte motiverte av at festivalane 

kan ha positive ringverknader. Festivalar bidreg til 

ein type faktorar som kjem alle til gode heile året. 

Med andre ord byggjer dei opp ein grunnlagska-

pital som banar vegen for andre arrangement og 

dermed kan vere til stor nytte for stadutviklinga.

Det er neppe grunnlag for å seie at festivalar bidreg 
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fungerer godt i lag med lokalsamfunnet vil vere ein 
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Slik kan ein skape ringverknader som har ein del å 

seie for stadutvikling. Det er òg viktig for attraktivi-

teten at det festar seg eit inntrykk av eit handle-
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evnar å samarbeide om store arrangement.

Festivalarbeid som stadutvikling
Mange distriktskommunar arbeider strategisk med stadutvikling for 

å bli meir attraktive for besøk, busetjing og ny næringsverksemd. 

”Snudde det lokale sjølvbiletet” 
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Fjelltonar: Initiativet til 
Haukeliseterfestivalen kom frå unge 
folkemusikkinteresserte som jobba 
på Haukeliseter Fjellstue. Vinje 
kommune har heile tida vore ein 
aktiv støttespelar. No er også andre i 
regionen med: Suldal, Setesdalsrådet 
og Hardangerrådet.
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Arkivsaksnr.:12/538 

 

 

SAKEN GJELDER: 

INITIATIV OG DIALOG MED PRIVATE VANNVERK  

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

 

Bakgrunn: 

Kommunen har mottatt søknad fra Rossvatnet vassverk AL med ønske om kommunal 

tilkobling av vannverket. Samtidig har det vært en uformell henvendelse til Teknisk kontor om 

at Kvernsjøen vassverk vil fusjonere med By vassverk og deretter søke om kommunal 

overtakelse. 

 

Ut i fra dette ser kommunen at en tilkobling av Rossvatnet vassverk isolert sett ikke bør gjøres 

før en har et komplett bilde om det er flere av de private vannverkene som ønsker kommunal 

overtakelse. Det er derfor rasjonelt å rette en henvendelse til alle de godkjenningspliktige 

vannverkene på nåværende tidspunkt.  

 

I følge Vannbruksplanen skal henvendelser fra vannverkene om kommunal overtakelse 

behandles særskilt for hvert enkelt tilfelle. Man ser nå at dette er lite hensiktsmessig da dette 

ikke fremmer langsiktig planlegging. 

 

Derfor ønsker rådmannen et vedtak om å kunne ta initiativ til dialog med de 

godkjenningspliktige vannverkene i Skaun kommune. (Fase 1) 

 

De godkjenningspliktige vannverkene i Skaun er: 

1. Rossvatnet vassverk AL  (155 personer) 

2. Kvernsjøen vassverk  AL (157 personer) 

3. By vassverk  AL  (150 personer) 

4. Kjølvatnet vassverk AL (160 personer) 

5. Aunan vassverk AL   (105 personer) 

6. Hove vannverk   (25 personer, 100 fritidsboliger)  

 

 

De neste fasene 

Når tilbakemelding fra alle vannverkene er mottatt vil det være vanskelig å se en felles 

behandling om tilkobling/drift av alle vannverkene i en sak.  

 

Man ser for seg 2 faser i videre arbeide: 

 

Fase 2: Kartlegging/planlegging/dialog 

For å kunne vurdere vannverkene må bl.a teknisk tilstand og situasjon om eierforhold, avtaler 

etc kartlegges.  

 

Kostnader og behov for slike utredninger vil variere for hvert enkelt vannverk slik at en kan se 

for seg politisk behandling for å gi rådmannen mandat for å gå i gang med utredninger. I dette 



bør et mandat for å starte dialog om en eventuell overtakelse også være med. 

 

Fase 3: Konsekvensvurdering/overtakelse 

Etter at hver enkelt utredning er fullført, kan en se konsekvensene for hver enkelt overtakelse.  

 

Dermed bør også hver enkelt forespørsel om overtakelse med bakgrunn i utredningene opp til 

politisk behandling før en vedtar endelig overtakelse. 

 

 

Rossvatnet 

Siden det har kommet en konkret henvendelse om overtakelse fra Rossvatnet vassverk bør 

dette vannverket prioriteres i neste fase, men en kartlegging av totalsituasjonen er nødvendig 

for å bestemme hvilket tiltak som vil være riktig for Rossvatnet. 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 
- Fase 1:Tas innenfor ordinært budsjett 

- Fase 2: Forutsetter konsulentbistand til utredning. Eventuelle kommunale kostnader 

   kommer vi tilbake i egen sak. 

- Fase 3: Økonomiske kostnader innarbeides i Vannbruksplanen (Hovedplan vann og 

   avløp) 

 

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: 
Rådmannen gis mandat til å starte en dialog med de private godkjenningspliktige vannverkene 

i kommunen for å kartlegge ønsker og behov om eventuell kommunal drift eller overtakelse i 

framtiden. Ny sak om videre arbeid vil bli tatt opp når dagens status er kartlagt. 

 

 
 



BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 23/12 I  Plan og miljøutvalget 

05.06.2012: 

 

 

BEHANDLING: 

Avd. ingeniør John Ivar Reitan orienterte kort om saken. 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 

Rådmannen gis mandat til å starte en dialog med de private godkjenningspliktige vannverkene 

i kommunen for å kartlegge ønsker og behov om eventuell kommunal drift eller overtakelse i 

framtiden. Ny sak om videre arbeid vil bli tatt opp når dagens status er kartlagt. 
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SAKEN GJELDER: 

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING PUB MARINO 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Pub Marino: Søknad om Serveringsbevilling m/vedlegg (ikke utsendt) 

2. Skaun kommune: Forespørsel om tilleggsinformasjon vedrørende søknad om 

serveringsbevilling (ikke utsendt) 

3. Brønnøysundregistrene: Registerutskrift fra enhetsregisteret (ikke utsendt) 

4. Leieavtale Rossvolltoppen Gnr. 147, bnr. 35 (ikke utsendt) 

5. Skatteattest (ikke utsendt) 

6. Brev fra Skaun kommune til NAV Skaun og Skaun lensmannskontor med forespørsel om 

uttalelse vedrørende søknad om serveringsbevilling (ikke utsendt). 

7. Uttalelse fra NAV Skaun (ikke utsendt). 

8. Uttalelse fra politiet, Skaun lensmannsdistrikt. 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Mustafa Kucukcelik søker om serveringsbevilling for Pub Marino, i lokalene til tidligere 

Børsa restaurant og pizza, i Rossvolltoppen, Børsa,  gnr. 147, bnr. 35. Det søkes ikke om 

skjenkebevilling. 

 

Daglig leder er Mustafa Kucukcelik. Daglig leder har dokumentert at nødvendig 

kunnskapsprøve (Etablererprøven) er avlagt. 

 

I følge daglig leder er Pub Marino en overdragelse av tidligere drift. Pub Marino er derfor iht 

Serveringslovens § 22 innvilget midlertidig driftstillatelse i påvente av kommunestyrets 

behandling. 

 

NAV Skaun har ingen merknader til søknaden eller søkeren. 

Politiet har ingen merknader til søknaden eller søkeren. 

 

Det anbefales at Pub Marino, ved daglig leder Mustafa Kucukcelik, innvilges 

serveringsbevilling som omsøkt. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Pub Marino, ved daglig leder Mustafa Kucukcelik, innvilges serveringsbevilling for 

Rossvolltoppen, 7353 Børsa. 

 
 



Arkivsaksnr.:12/789 

 

 

SAKEN GJELDER: 

HØRING AV NOU 2012:6  ARBEIDSRETTEDE TILTAK  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
Fremlagt forslag til høringsuttalelse NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak, vedtas.   

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

1. Forslag til høringsuttalelse fra Skaun kommune 

2. Sammendrag Brofoss- rapporten 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Bakgrunnen for høringsuttalelsen fra Skaun kommune er rapport fra ”Utvalg for arbeidsrettede 

tiltak” som ble nedsatt av regjeringen med det formål å analysere forhåndsgodkjente 

tiltaksarrangører i skjermet sektor og dets rolle og plass i arbeidsmarkedspolitikken. Utvalget 

var bedt om å komme med forslag på hvordan de arbeidsrettede tiltakene for personer med 

nedsatt arbeidsevne bør innrettes i fremtiden (NOU 2012:6) 

 

Landets kommuner er invitert til å avgi høringsuttalelse basert på 3 modeller for ny 

organisering av arbeidsrettede tiltak i fremtiden. Forslag til høringsuttalelse fra Skaun 

kommune følger som vedlegg 1 til denne saken.   

 

Arbeid for alle er et satsningsområde for regjering og samfunnet, og i pressemelding Nr.: 05, 

2010 heter det at mennesker med nedsatt arbeidsevne skal ha en anledning til å stå i lønnet 

arbeid.  Tradisjonell attføringstilnærming har vært sentrert rundt arbeidstrening av denne 

målgruppen som en del av sysselsettingsstrategien og hvor målet er formidling til ordinært 

arbeid eller avklaring av arbeids- og funksjonsevne sett opp mot trygderettigheter.  

 

Arbeidsevnevurderingen er NAV sitt ansvar og oppgave, og skal være inngangsporten for ulike 

typer arbeidsrettede tiltak. I den grad vekst- og attføringsbedriftene skal bidra i dette arbeidet, 

er det for å gjøre NAV mer selvstendige og kompetente på dette området. Vekst- og 

attføringsbedriftene leverer sine tjenester til NAV iht. kravspesifikasjoner som omhandler 

ulike krav til tiltaksarrangør vedrørende rutiner, faglig innhold, metoder og rapportering. 

Hensikten med kravspesifikasjonen er å bidra til at tiltaksdeltakerne ytes en tjeneste på et avtalt 

kvalitetsnivå og som er med på å sette fokus på den service som ytes overfor deltakerne som er 

på tiltak.  

 

I Norge og i andre nordiske land ytes attføring tradisjonelt sett med skjermede tiltak for å 

klargjøre mennesker med psykiske lidelser og ulike utfordringer til arbeidslivet. Opplæringen 

foregår da på skjermede arenaer før deltakere formidles videre til det ordinære arbeidsliv kjent 

som «Flow-through» eller «train then place».  Deltakerne innenfor denne tilnærmingen gis et 

tilbud om praktisk utprøving ved bedriftenes ulike arbeidsstasjoner, hvor det gis veiledning i 

forhold til arbeidsutførelsen og sosial praktisk arbeidsutprøving. 

 

Gjennom å teste ut evner, ferdigheter, interesser og motivasjon er hensikten å få et godt 



grunnlag for å vurdere å dokumentere deltakers muligheter i forhold til deltakelse i det 

ordinære arbeidsmarkedet. Dette krever at bedriften konkretiserer og spesifiserer faglig nivå på 

innhold og vektlegger en aktiv brukermedvirkning som en integrert del av en bedriftens 

virksomhet. Bruker-medvirkning betyr bl.a. at de som berøres av en beslutning, eller er brukere 

av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. 

 

Brofoss-utvalget har gjennom sin offentlige utredning om arbeidsrettede tiltak hatt til hensikt å 

vurdere rollen til arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter i skjerma sektor, og hvordan 

behovene til målgruppen kan dekkes i framtiden, slik at en kan bidra til at flere mennesker med 

yrkeshemminger kommer inn i arbeidslivet (NOU nr 6 2012). Utvalget har som kjent kommet 

frem til en tredelt innstilling. (se vedlegg om hovedkonklusjoner- regjeringen.no). Se for øvrig 

vedlegg ”Sammendrag av Brofossrapporten”. 

 

Etter en gjennomgang og fellesmøter med Kapto og NAV Skaun, har en kommet frem til et 

forslag til høringsuttalelse fra Skaun kommune. Denne legges nå frem til behandling. 

 

 

 

 

 

 

 
 



BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 22/12 I  Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 05.06.2012: 

 

 

BEHANDLING: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fremlagt forslag til høringsuttalelse NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak, vedtas.   

 



Sammendrag av Brofoss-rapporten 

 

Da Regjeringen i januar 2011 satte ned Utvalget for arbeidsrettede tiltak tok det ifølge mandatet 

utgangspunkt i at arbeid for alle er et overordnet mål, og det faktum at altfor mange står utenfor 

arbeidslivet. Utvalget skulle bl.a. vurdere vekst- og attføringsbedriftenes (såkalte skjermede 

virksomheter) rolle i arbeidsmarkedspolitikken, og se på alternative modeller for hvordan behovene 

til målgruppene kan dekkes i fremtiden. Videre skulle rollefordelingen mellom tiltaksbedriftene, 

deres eiere, Arbeids- og velferdsetaten og andre aktører gjennomgås. Forslag til forbedringer skulle 

holdes innenfor en kostnadsnøytral ramme. 

Utvalget greide ikke å samle seg om en modell og leverte i begynnelsen av februar 2012 en tredelt 

innstilling.  Uenigheten kan veldig kort oppsummeres slik: 

Noen medlemmer i utvalget ønsker å utvikle dagens ordning med forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter 

(modell 1), andre medlemmer ønsker kun å bruke ordinære bedrifter som arena (modell 2), og noen 

ønsker å åpne for flere enn dagens forhåndsgodkjente bedrifter i enkelte tiltak (modell 3). 

Samtlige modeller går inn for økt bruk av ordinært arbeidsliv som attføringsarena. Modellene 1 og 3 

er enige om å beholde VTA-tiltaket (varig tilrettelagt arbeid) som i dag, med en økning av antall 

plasser. Slik ASVL leser det går også modell 2 inn for en videreføring av VTA.  

 

Modell 1:  Individ- retting og forhåndsgodkjenning 

Denne har størst tilslutning i utvalget (6 medlemmer), og støttes av ASVLs representant i utvalget. 

Modell 1 har hovedfokus på brukere med sammensatte bistandsbehov. Med dette menes ikke bare 

utfordringer med sykdom, skade eller lyte som hindrer arbeidsdeltakelse, men at personen sliter 

med å mestre livet sitt i bredere forstand.   

Modellen baserer seg på en videreutvikling av dagens system med direkte avtaler mellom NAV og 

forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter (tidligere tiltaksarrangører). Hovedgrepet er å flytte innsatsen fra 

aktivitetsrettede til individrettede tiltak, hvilket innebærer at fire av dagens tiltak erstattes med to 

nye tiltak: 

 Arbeidsinkluderende tiltak (APS og Avklaring og AB ved behov) 

 Kvalifiserende tiltak (AB og KIA) 

Dette betyr at en skal jobbe helhetlig og også bruke AB når det er behov for det. 

Det legges opp til at ordinært arbeidsliv i større grad enn i dag skal brukes som arena i 

attføringsarbeidet, men det understrekes at det ikke alltid er hensiktsmessig, spesielt i en tidlig fase 

av tiltakene. 

Modellen legger opp til en videreføring av dagens modell når det gjelder VTA, VTO (varig tilrettelagt 

arbeid i ordinær virksomhet) og TIA (tilrettelagt arbeid i attføringsbedrift). Det skal i større grad 



vurderes om det er mulig å bruke ordinært arbeidsliv som arena for attføringen, der det er 

hensiktsmessig. 

Modellen åpner for at VTA-ansatte kan ansettes på prøve i ordinære bedrifter med rettrettmulighet. 

Tiltaksbedriftene vil ha ansvar for oppfølging av VTA-ansatte. 

Modellen legger ikke opp til at Arbeids- og velferdsetaten skal utføre attføringstjenester for personer 

med sammensatte bistandsbehov, men forsterker etatens rolle når det gjelder arbeidsavklaring og 

oppfølging av tiltaksbedriftene. 

 

Modell 2: Arbeidsinkluderingsmodellen 

Modell 2 går inn for å satse på ordinært arbeidsliv som fremtidens attføringsarena. Modellen har 

tilslutning fra 5 av utvalgets medlemmer. 

Modellen innebærer blant annet: 

 Skarpere søkelys på oppfølgingsfunksjonen inn mot ulike typer trenings-, opplærings og 

arbeidsforhold i det ordinære arbeidslivet 

 Vekt på tidlig utplassering i ordinært arbeidsliv 

 Styrke inkluderingskompetansen i det ordinære arbeidsliv 

 Økning av disse tilbudene på bekostning av midlertidige tilbud i skjermede omgivelser 

 Slippe til flere aktører som kan bidra med kraft og kompetanse inn i arbeidslivet og åpne for 

at NAV selv kan yte denne type tjenester 

Målet er også at man gjennom et fleksibelt individuelt tilpasset oppfølgingstilbud, kombinert med 

andre virkemidler, vil redusere opplevd arbeidsgiverrisiko.  

Slik ASVL ser det vil modellen bety en radikal nedtrapping av store deler av skjermet sektor. Modellen 

legger også opp til at NAV på sikt selv overtar det meste av attføringsarbeidet og bruker ordinært 

arbeidsliv som arena.  

Modell 3: Modell for konkurranseutprøving  

Innholdet i modell 3 befinner seg mellom modell 1 og 2, og har tilslutning fra 3 av utvalgets 

medlemmer. 

Modellen legger opp til ett eksternt tiltak (skal foregå i ordinært arbeidsliv) og ett internt tiltak 

(foregår i skjermet sektor). 

Det interne tiltaket, som har fått navnet Opplæring og praksis (OoP), er en sammenslåing av APS, 

Kvalifisering og delvis AB. Tanken er at dagens tre tiltak erstattes med et mer fleksibelt konsept. Med 

konsept menes metodiske opplegg rettet mot bestemte målgrupper. Det nye tiltaket (OoP) 

forbeholdes forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter. 



Det andre tiltaket, Arbeidspraksis med støtte (AmS), baserer seg på tidlig utplassering i ordinære 

virksomheter (ligner på supported employment). AmS-tiltaket anbudsutsettes gjennom begrenset 

konkurranse mellom tilbydere som tilfredstiller visse kriterier, som skal sikre seriøsitet og kvalitet. 

Modell 3 legger opp til at det skal være en konkurranse mellom tiltakene AmS og OoP – i motsetning 

til modell 2 som har tidlig utplassering i ordinære bedrifter som hovedregel. Formålet med 

konkurransen mellom tiltakene AmS og OoP er å stimulere til bedre kvalitet og utvikling.  

Desentralisert myndighet og lokal tilpasning er viktige elementer i modell 3, og det forutsettes at 

fordelingen mellom tiltakene OoP og AmS avgjøres lokalt. Dette innebærer at konseptene innenfor 

OoP-tiltaket utformes i et samarbeid mellom Arbeids- og velferdsetaten og tiltaksbedriften.  

Slik ASVL leser modell 3 er det stor usikkerhet med tanke på hvor mange tiltaksplasser skjermet 

sektor til enhver tid vil ha. Så lenge det ikke foreligger en tydelig fordeling av de to tiltakene på 

overordnet nivå, kan i praksis all attføring foregå i ordinært arbeidsliv, med anbudsutsetting. Modell 

3 betyr også at NAV blir en konkurrent til Vekst og Attføringsbedriftene.   

Medlemmene bak modell 3 foreslår å styrke tiltakene VTA og VTO, både når det gjelder antall 

tiltaksplasser og når det gjelder innhold. Det foreslås at disse tiltakene blir skilt ut som en egen post 

på statsbudsjettet 

 



Skaun kommune  

Høringsuttalelse NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak 
 
Innledning 
 
Arbeidsdepartementet har oversendt «NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak» på høring, med 
frist til 13.07.12 til å gi uttalelser til utredningen.  
 
Skaun kommune er glad for at Brofoss utvalget ønsker å styrke arbeidsmulighetene for 
personer med redusert arbeidsevne. Vi er også tilfredse med at utvalget understreker 
behovet for å øke innsatsen overfor disse målgruppene. Dette er etter vår oppfatning helt 
nødvendig, dersom en skal lykkes med å få flere ut i arbeidslivet.   
 
Vi registrerer samtidig at utvalget er delt i sin anbefaling av fremtidig innretting av 
arbeidsrettede tiltak, og har fremsatt forslag til tre ulike modeller. På bakgrunn av dette bør 
det etter vår oppfatning utarbeides en stortingsmelding, der Regjeringen klargjør sine 
preferanser. Slik vil man få det nødvendige grunnlaget for å treffe riktig beslutning.  
 
Skaun kommune støtter modellen som har størst tilslutning i utvalget, heretter kalt modell 
1. 
 
Høringsuttalelse 
 
Som eier av vekstbedriften Kapto as har Skaun kommune i løpet av år bygget opp et godt 
virkemiddelapparat for NOUens målgrupper.  
 

- Mange innbyggere i Skaun kommune som står langt fra arbeidslivet har et 
meningsfylt arbeid og gå til. Dette innebærer blant annet økt livskvalitet for den 
enkelte, der utjevner sosiale forskjeller, inkluderende i samfunnet og hindrer mange i 
å bli langtids sosialmottakere. 

 
- Psykisk helse i kommunen peker på hvor viktig Kapto er for å redusere psykiske 

lidelser. Forskning viser at psykisk helse og arbeid henger sammen, og svært mange 
av disse (60 – 70%) har ønske om å komme i jobb. 

 
- Kapto formidler arbeidssøkende til arbeid gjennom arbeidsrettede tiltak og har et 

godt opparbeidet nettverk av arbeidsgivere som signaliserer behov av arbeidskraft.  
 

- Rossvollheimen helse- og omsorgssenter i vår kommune har også nytte av Kapto as 
sine tjenester. Ansatte ved bedriften bidrar med faste kulturelle innslag og 
arbeidsoppdrag som er viktig for flere beboere, som gjennom det bidrar til noe 
meningsfylt i hverdagen gjennom arbeidspraktisk aktivitet. 
 

- I snart to år har Kapto as drevet «Rådhuskafeen» som er kantina i Skaun rådhus. 
Denne driften innebærer en fin utprøvingsarena for arbeidssøkere som enda ikke er 



klar for ordinært arbeid. Tillegg skapes trivsel og et godt tilbud for kommunens 
ansatte og publikum for øvrig.  

 
- Kapto as er en viktig servicebedrift i kommunen og man ser at bedriften vil være en 

viktig samarbeidspartner for å styrke sysselsettingen blant kommunens innbyggere. 
 

- Geografiske avstander kan for mange brukere være et hinder som vanskeliggjør å 
kunne ta imot tilbud om arbeidsrettede. Nærhet til tiltaksplass er for mange brukere 
helt avgjørende for å kunne benytte seg av tilbudet. 
 

Det kommunale eierskapet er etter vår mening en styrke for attføringsarbeidet, og sikrer 
langsiktighet, stabilitet og ansvarlighet overfor bedriften.  Våre eierrepresentanter i 
bedriftens styre bidrar med viktig lokalkunnskap, helsefaglig kompetanse og tverrfaglig 
tenkning, som er avgjørende for å skape gode løsninger for våre innbyggere med redusert 
arbeidsevne. Denne kunnskapen ivaretas best i modell 1, gjennom en videreutvikling av 
dagens system, basert på et tett samarbeid mellom kommunene, NAV som bestiller og 
tiltaksbedriften som leverandør.  

Samtidig ser vi klart at dette systemet har forbedringspotensial. Blant annet er det behov for 
mer helhetlige attføringsløp, uten uhensiktsmessige tidsavbrudd. I dag er ventetiden for å 
komme inn i et tiltak for yrkesrettet attføring generelt for lang. Dette er uheldig da det 
medfører tap av motivasjon for den enkelte, og i mange tilfeller faller brukere ut fra en 
positiv utvikling. I så måte er modell 1s dreining fra aktivitetsrettede til individrettede tiltak 
et viktig steg i riktig retning, da dette vil gi mer fleksible løsninger tilpasset den enkelte.   

Vi støtter også kravene i modell 1 om bl.a. oppdatert metodikk og kompetanse hos 
tiltaksbedriftene og krav til endringsprosesser hos bruker. I tillegg tas det til orde for å stille 
krav til ordinært arbeidsliv om å styrke sin inkluderingskompetanse. Vi mener dette til 
sammen vil styrke tilbudet til målgruppene. 

Skaun kommune støtter et samlet utvalg i at mer av attføringen skal foregå i ordinært 
arbeidsliv. Vi vil imidlertid påpeke at attføringsarbeidet fremdeles må utføres av personer 
med nødvendig attførings- og inkluderingskompetanse. Vi er svært usikre på om 
næringslivet er klar til å overta det arbeidet som er foreslått i modell 2, den såkalte 
arbeidsinkluderingsmodellen. Arbeidsmarkedsbedriftene har bygd opp sin kompetanse på 
området over lang tid, og det vil trolig oppleves tilsvarende i ordinære.   
 
Etter vårt syn vil modell 2 kunne medføre at dagens vekst- og attføringsbedrifter blir borte. 
Sammen med bedriftene vil også deres ekspertise i tilrettelagt arbeid og attføring forsvinne. 
Dette er ekspertise som det vil være svært vanskelig samle igjen når det viser seg teoriene 
bak modell 2 viser seg å ikke stemme med virkeligheten.  Modellen vil kunne føre til økt 
behov av ressurser i NAV kontoret til oppfølging av bruker i ordinær bedrift, og som vil bli 
utfordrende sett i lys av dagens ressurssituasjon i NAV samt krav til attføringskompetanse. I 
tillegg må god avklaring og tydelig bestilling fra NAV fremkomme i økt grad, herunder 
oppfølging av brukersaker gjennom faste samarbeidsmøter hvor samlet faglig vurdering 
gjøres med sikte på riktig skjæringspunkt for veien videre inn til ordinært arbeid. 
 



Vi stiller oss også sterkt kritiske til at det er riktig og hensiktsmessig at NAV gis en utvidet 
rolle i attføringsarbeidet, som arrangør av attføringstjenester slik modell 2 forutsetter. Etter 
vår mening bør NAV fortsatt ha rollen som avklarende, kontrollerende og oppfølgende 
instans. Den attføringskompetanse som attføringsbedriftene har opparbeidet gjennom år, 
kan mest sannsynlig ikke uten videre adopteres inn i ordinær bedrift. Videre vil det kunne 
være at mange av brukerne ikke vil takle et for tidlig møte med arbeidslivet ved direkte 
utplassering i ordinær bedrift bl.a. som følge av nedsatt arbeidsevne av ulike helsemessige 
årsaker. 
 
Når det gjelder arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med 
uførepensjon, er vi glade for at flertallet av utvalgets medlemmer går inn for å videreutvikle 
denne ordningen. For denne målgruppen opplever vi at det er et tydelig udekket behov, som 
må møtes med flere tiltaksplasser. I Skaun kommune med sine 7000 innbyggere har vi 15 
VTA-plasser til disposisjon pr. i dag, og hvor behovet er økende. 
 
Høy yrkesdeltakelse er alltid et mål som bl.a. bidrar til å forebygge store levekårsforskjeller 
og sosiale motsetninger. Arbeidsmarkedet er en viktig arena for å motvirke dette, og 
deltakelse i arbeidslivet kan bidra til å forhindre dette. For mange brukere vil terskelen over 
til arbeid være individuell basert. Arbeidsmarkedsbedriftene er her med sin fagkompetanse 
å regne for en viktig samarbeidspartner med NAV der hensynet til bruker og dens muligheter 
til ordinært arbeid ut fra en attføringsfaglig aspekt er nøye vurdert og utprøvd.  
 
Konkurranseutsetting 
Dagens eierskapsmodell forutsetter at et eventuelt overskudd skal komme tiltaksdeltakerne 
og bedriftene til gode.  Dette prinsippet bør videreføres. Attføringsarbeidet er etter vårt syn 
lite egnet for anbudsutsetting. Vi frykter at kvaliteten i arbeidet blir vesentlig redusert 
dersom dette arbeidet overtas av bedrifter som har bedriftsøkonomisk overskudd som 
fremste formål. Vi frykter at et anbudssystem vil redusere tilbudet til brukerne og da særlig 
for de brukerne som har størst bistands- og/eller tilretteleggingsbehov. Med kommunal 
eierstruktur sikrer man videre et geografisk likeverdig tilbud til brukerne i distriktene der 
avstander kan være avgjørende for å kunne delta i tiltak. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 



Arkivsaksnr.:12/870 

 

 

SAKEN GJELDER: 

VEDTAKSKONTROLL 1. TERTIAL 2012  

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Følgende saker har vært til behandling i Kommunestyret i 2. tertial 2012 
 

1/12: 

OPPNEVNING AV POLITISK FORESLÅTTE OG ANDRE 

EIEROPPNEVNTE REPRESENTANTER TIL STYRENE I HELSEFORETAK 

EID AV HELSE MIDT-NORGE RHF   

Status Forslag på representanter vedtatt. Melding sendt Helse Midt-Norge. 

 

3/12: MELDINGER KOMMUNESTYREMØTET 01.03.2012  

Status Tatt til orientering. 

 

4/12: 

2 GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV FELT K1, BUVIK 

MARINA ENDRING FRA "KONTOR, FORRETNING OG INDUSTRI" TIL 

"BOLIG/FORRETNING OG KONTOR" 

Status Vedtatt og kunngjort 

 

5/12: 
2.GANGS BEHANDLING REGULERINGSPLAN HAMMER GÅRD 

EIENDOMMEN 145/3 OG 141/3 

Status Vedtatt og kunngjort 

 

6/12: 
SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN GNR. 

131, BNR. 3, VIGGJA (DEL 2 MALENAROMMET) 

Status Vedtatt og kunngjort 

 

7/12: GODKJENNING AV PAVILJONGER BØRSA BARNEHAGE  

Status Paviljongene er vedtatt godkjent. 

 

8/12: FORSLAG TIL PLANSTRATEGI 2012 - 2015 - HØRING  

Status 
Forslaget til Planstrategi ble vedtatt sendt ut på høring. Høring er gjennomført. 

Saken legges fram for behandling i Kommunestyret. 

 

9/12: SAMARBEIDSAVTALER MELLOM KOMMUNEN OG RUSFORETAKET  

Status Avtalene er underskrevet av partene, og lagt i arkiv. 

 

10/12: 

SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2012 OG SAMARBEIDSAVTALE FOR 

PERIODEN 01.01.2012 - 31.12.2016 MELLOM KRISESENTERET FOR 

ORKDAL OG OMEGN OG SKAUN KOMMUNE 

Status Samarbeidsavtale og tilskudd vedtatt. Krisesenteret har fått melding. 

 



11/12: 
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL HF OG SKAUN 

KOMMUNE  

Status Avtalene er underskrevet av partene, og lagt i arkiv. 

 

12/12: GODKJENNING AV SELSKAPSAVTALEN - IKA TRØNDELAG  

Status Avtalen er underskrevet av partene, og lagt i arkiv. 

 

13/12: VEDTAKSKONTROLL 3. TERTIAL 2011  

Status Tatt til orientering. 

 

14/12: VALG AV STYRER, RÅD OG NEMNDER 2011-2015  

Status Gjennomført. Berørte parter er informert. 

 

15/12: 
FORSKRIFT OM SALGS- OG SKJENKETIDER FOR ALKOHOLHOLDIGE 

DRIKKER SKAUN KOMMUNE 

Status 
Vedtatt sendt ut på høring. Høringen er gjennomført. Saken legges fram for 

Kommunestyret. 

 

16/12: RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2010-2012  

Status Planen vedtatt. HOKU ønsker å revidere planen i løpet av kommende år. 

 

17/12: FORLENGELSE AV BEVILLINGSPERIODE  

Status Vedtatt innvilget. 

 

18/12: 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - TIDL. 

RESTAURANT FIORENTINA. SØKER: BUVIK KAFE & SELSKAPSMAT 

AS 

Status Vedtatt innvilget. 

 

19/12: FORVALTNINGSREVISJON - KOSTRA   

Status 
Rapporten tatt til orientering. Rådmannen følger opp og rapporterer til 

Kontrollutvalget innen utgangen av juni. 

 

20/12: MELDINGER KOMMUNESTYREMØTET 29.03.2012  

Status Tatt til orientering. 

 

21/12: STRATEGIPLAN MOT ENPROSENTKLUBBER  

Status 
Støtte til Trondheim kommunes strategiplan vedtatt. Vedtak oversendt 

Trondheimsregionen og Trondheim kommune. 

 

22/12: HØRING - TILLEGGSUTREDNING MILJØPAKKE TRONDHEIM, TRINN 2  

Status 
Melding om vedtak sendt Statens vegvesen, samt kommunene Midtre Gauldal, 

Melhus, Malvik, Orkdal og Trondheim. 

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Vedtakskontrollen tas til orientering. 

 



Arkivsaksnr.:12/939 

 

 

SAKEN GJELDER: 

OPPRETTE FYSAK-KOORDINATORSTILLING  

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Lov om Folkehelsearbeid ( Folkehelseloven, se Lovdata) 

2. Stortingsmelding 47 

3. Frisklivssentral Sør-Trøndelag 2011-2015 (kan ettersendes) 

4. Veileder Frisklivsentral (kan ettersendes) 

5. Helsedirektoratetsrundskriv IS-1/2012 Nasjonale mål og prioriterte områder for 2012: 

Satsningsområder i 2012: Kommunene bes om å vurdere å etablere/ utvikle 

frisklivstilbud/ senter (se Helsedirektoratets sider) 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Skaun kommune ønsker å bli en FYSAK- kommune for å få en aktiv, selvstendig og frisk 

befolkning. FYSAK står for fysisk aktivitet og har som hovedformål å få flest mulig til å bli 

fysisk aktive og velge en fysisk aktiv livsstil. FYSAK skal bidra til systematisk bruk av 

tilpasset fysisk aktivitet. Dette innebærer en forpliktelse om å sette forebyggende og 

helsefremmende arbeid på dagsorden i kommunen. Å få flere i regelmessig fysisk aktivitet er et 

overordnet mål som kan gi store helsegevinster for enkeltpersoner og samfunnet. Særlig viktig 

målgruppe er de som i dag ikke er aktive i det hele tatt. FYSAK skal stimulere kommunen til 

utvikling av gode aktivitetstilbud for befolkningen og bidra til et lokalsamfunn som inspirerer 

til en aktiv livsstil. I strategien for det helsefremmende arbeidet skal innbyggernes eget ansvar 

for egen helse stå i fokus. FYSAK- koordinator i kommunen har en funksjon i forhold til 

tilrettelegging av lavterskeltilbud, koordinering av fysisk aktivitet og folkehelsearbeid. 

 

Skaun er Sør- Trøndelags 5. største kommune og en av svært få sørtrønderske kommuner som 

ikke er FYSAK- kommune. Opprettelse av FYSAK- koordinator er helt i tråd med St meld nr 

47 ”Samhandlingsreformen”, som påpeker at Helsetjenestens rolle skal styrkes i 

helsefremming og forebygging rettet mot enkeltpersoner og grupper i befolkningen. Fokus på 

forebygging og tidlig intervensjon. Skaun kommune har deltatt på Sør- Trøndelag 

fylkeskommunes FYSAK- samlinger høst- 11 og vår-12. 

 

Fylkeskommunen v/ Jon Tore Vik har ved flere anledninger anmodet Skaun kommune om å bli 

en FYSAK-kommune.  

 

For å bli en FYSAK-kommune kreves: 

1. Positiv vedtak om deltakelse i kommunestyret 

2. Oppretting av tverretatlig arbeidsgruppe med deltakelse fra frivillig sektor 

3. Utnevning av lokal koordinator, fortrinnvis tilknyttet helsetjenesten (minimum 20 % 

stilling) 

4. Oppstart av minimum et aktivitetstilbud innen 6 mnd. fra oppstart 

5. Egenandel på ca 25 000,- fra andre driftsår 

6. Full overtakelse (fullt integrert i kommunens helsetilbud) f.o.m. tredje driftsår 



I HOKU 15. november-11 ble det orientert om søknad vedr. skjønnstilskudd sendt 

Fylkesmannen. Søknaden ble ikke innvilget.   

 

Tverretatlig arbeidsgruppe: Rådgiver helse og omsorg, rådgiver oppvekst, 

Folkehelsekoordinator, Repr. fra kultur, fritid og frivillighet, Repr. fra råd for 

funksjonshemmede, repr. fra idrettsrådet og repr. fra teknisk kontor, Repr. fra Barn, familie og 

helse og FYSAK-koordinator. 

 

Gevinsten av et helsetiltak er større enn investeringen i et langsiktig perspektiv. God helse for 

innbyggerne gir økt livskvalitet for den enkelte og er økonomisk gunstig for kommunen.  

 

Dette sees i sammenheng med en fremtidig opprettelse av en frisklivssentral. 

  

Ift Frisklivssentraler i Sør-Trøndelag: 

Målet i planen er at alle kommuner i Sør- Trøndelag skal ha tilbud om Frisklivssentral i løpet 

av 5 år, i egen kommune eller i samarbeid med andre.  

Frisklivssentral er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging innenfor 

helseadferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen har strukturert 

henvisnings- og oppfølgingssystem for personer som har behov for endring av adferd. 

Individuell journal, epikrise til henviser. En Frisklivssentral må minimum inneholde: 

  Helsesamtale ved oppstart og ved hver 3mnd frisklivsperiode 

  Fysisk aktivitet som egenadministrerte tiltak, organiserte tilbud, gruppetiltak 

  Kostholdskurs - ”bra mat”- kurs 

  Røykesluttkurs 

  Oversikt over lokale tilbud 

Bygger på grønnresept-ordningen hvor legene kan foreskrive fysisk aktivitet, kosthold og 

røykeslutt i stedet for medisiner til pasienter med høyt blodtrykk eller diabetes- 2.  

En av oppgavene for en FYSAK- koord. vil i tillegg være å delta i etablering av en framtidig 

Frisklivssentral, følge med på prosjekter i SiO, kontakt med Folkehelsekoord., samarbeid med 

FYSAK- kontaktene på skolene og /eller gymlærere, samarbeide med kultur-etaten ift 

fritidstilbud, samarbeid med idrettslag, kontakt med Råd for funksjonshemmede.  

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 
- Fylkeskommunen tildeler midler første året, som ikke skal gå til lønn (50 000). Kravet 

er at kommunen oppretter minimum en 20% stilling til FYSAK-koordinator,  samt et 

positivt kommunestyrevedtak.  

 

- Barn, familie og helse kan drifte en 20 % stilling fra 1. september-12 og ut året. Det er 

avgjørende at tiltaket videreføres. Fra 01.01.13 forutsettes  midlene lagt inn i budsjettet til 

å drifte en 40 % stilling. 

 

- 01.09.12 – 31.12.12 10 % stilling omdisponering internt 

 

- 01.09.12 – 31.12.12 10 % stilling dekkes av budsjett til ferieavløsing 26 000 

 

- 01.01.13 -  40 % dekkes av midler fra samhandlingsreformen – 200.000 pr. år 

 



 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: 
Skaun kommune ønsker å bli en FYSAK-kommune og vil opprette en 20 % 

FYSAK-koordinatorstilling i tilknytting til Barn, familie og helse fra 1. september-12, innenfor 

rammen av tildelt bevilgning. Fra 01.01.13 økes stillingen til 40 % stilling og dekkes innenfor 

ramma av midler vedr. samhandlingsreformen, med en årlig kostnad på 200.000,-. 

Fra 2013 har kommunen en egenandel på 25 000 til drift som dekkes innenfor ramma av midler 

vedr. samhandlingsreformen. Det opprettes en tverretatlig arbeidsgruppe som skal planlegge 

og koordinere aktiviteten.  

 

 

 
 



BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 20/12 I  Formannskapet 07.06.2012: 

 

 

BEHANDLING: 

Rådmannens forslag enst. tiltrådt 

 

VEDTAK: 

Skaun kommune ønsker å bli en FYSAK-kommune og vil opprette en 20 % FYSAK-

koordinatorstilling i tilknytting til Barn, familie og helse fra 1. september-12, innenfor rammen 

av tildelt bevilgning. Fra 01.01.13 økes stillingen til 40 % stilling og dekkes innenfor ramma 

av midler vedr. samhandlingsreformen, med en årlig kostnad på 200.000,-. 

Fra 2013 har kommunen en egenandel på 25 000 til drift som dekkes innenfor ramma av 

midler vedr. samhandlingsreformen. Det opprettes en tverretatlig arbeidsgruppe som skal 

planlegge og koordinere aktiviteten.  

 



BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 19/12 I  Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 05.06.2012: 

 

 

BEHANDLING: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Skaun kommune ønsker å bli en FYSAK-kommune og vil opprette en 20 % FYSAK-

koordinatorstilling i tilknytting til Barn, familie og helse fra 1. september-12, innenfor rammen 

av tildelt bevilgning. Fra 01.01.13 økes stillingen til 40 % stilling og dekkes innenfor ramma 

av midler vedr. samhandlingsreformen, med en årlig kostnad på 200.000,-. 

Fra 2013 har kommunen en egenandel på 25 000 til drift som dekkes innenfor ramma av 

midler vedr. samhandlingsreformen. Det opprettes en tverretatlig arbeidsgruppe som skal 

planlegge og koordinere aktiviteten.  

 



Arkivsaksnr.:12/963 

 

 

SAKEN GJELDER: 

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV FRA 01.SEPTEMBER 2012 TIL 

31. DESEMBER 2013 -  SIRI GRØTTJORD 
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Siri Grøttjord: Søknad om permisjon fra politiske verv. 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Siri Grøttjord søker om fritak fra politiske verv i Kommunestyret og Formannskapet for 

perioden 1. september 2012 til 31. desember 2013. 

 

Begrunnelsen for søknaden er stor belastning som følge av kombinasjonen full jobb som leder 

av Skaun frivilligsentral, samt styreleder i Kristin på Husaby, og videreutdanning ved 

Høyskolen i Bergen.  

 

I kommunelovens § 15 heter det: 

2.  Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 

sine plikter i vervet. 

 

Saken legges frem uten forslag til innstilling.  

 

 

 

 
 





BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 16/12 I  Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 05.06.2012: 

 

 

BEHANDLING: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et forslag til Kommunedelplan for kultur for Skaun 

kommune.  

 

Planarbeidet skal favne både de oppgaver som administrativt ligger til Kultur, fritid og 

frivillighet, men samtidig være en kulturplan som legger visjoner for det frivillige kulturlivet i 

kommunen. 

 

Kommunestyret forventer at frivilligheten og kommunens lag og organisasjoner involveres i 

planprosessen. HOKU blir referansegruppe for rådmannens administrativt oppnevnte 

plangruppe.  

 

Planarbeidet ferdigstilles innen juni 2013.  

 



Arkivsaksnr.:12/982 

 

 

SAKEN GJELDER: 

KOMMUNEDELPLAN KULTUR - RAMMER FOR PLANARBEIDET  

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Kulturutvikling – Veileder for forankring av kulturloven i den enkelte kommune 

2. Kulturloven (Utgitt i samarbeid av Norsk kulturforum og Kommunens sentralforbund). 

3. Planstrategi for Skaun kommune (K-sak 34/12) (Ikke utsendt) 

 

 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Norge fikk i 2007 en egen kulturlov, Lov om offentlege styresmakters ansvar for 

kulturverksemd. Loven er en rammelov. Det er ønskelig å få integrert denne loven i 

kommunens planverk. Sammen med loven er det behov for en felles planstrategi for Kultur, 

fritid og frivillighet. Enheten er relativt ny, og det vil styrke helhetstenkningen med en felles 

plan. Samtidig er det behov for en plan som favner kulturlivet i kommunen for øvrig. Dette er 

bakgrunn for at Kultur, fritid og frivillighet har tatt initiativ til at det lages en egen 

kommunedelplan for kulturområdet.   

 

Kommunedelplan for kultur vil følge vanlig planoppbygging i kommunen, og tilpasses 

kommunens planstruktur. Samtidig vil planen måtte behandle de utfordringer det er å lage en 

plan som ikke alene skal følges opp av administrativt nivå eller andre kommunale enheter, men 

også omfatte frivilligheten og det frivillige kulturlivet.  

 

I tillegg til over omtalte kulturlov, vil planen bygge på føringer i de lovene som følger 

kulturområdet, herunder bibliotekloven, lovgjeving om kulturskulane og de andre lovene som 

omfatter kulturområdet (se side 9 i vedlegg 2 for en felles oversikt over lovene som angår 

kulturfeltet).  

 

Skaun kommune har ikke tidligere hatt overordna planer som favner alle områdene av 

kulturfeltet. Det er i dag et stort behov for en slik plan som kan presentere status, sammenfatte 

målsetninger og visjoner, og presentere veier og tiltak fram mot disse målene. En slik plan vil 

også måtte ta utgangspunkt de muligheter og utfordringer det er og være en vekstkommune. 

Planen må også sette samhandlingsreformen inn i et kulturperspektiv.  

 

En felles kulturplan vil redusere antallet kommunale planer. For 2013 er det eksempelvis 

behov for rullering av både Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og Plan for 

Den kulturelle skolesekken. Disse planene vil inngå som deler av Kommunedelplan for kultur. 

Planen vil også omhandle det etterspurte området Den kulturelle spaserstokken.  

 

For at planen skal få en berettigelse og fungere etter intensjonen om også å favne det frivillige 

og profesjonelle kulturlivet i kommunen, er det en forutsetning for planarbeidet at det legges 

opp til en kommunikativ prosess med stor grad av involvering. Dette vil styrke planens lokale 

forankring, og øke tilliten til de mål som settes.  

 

Kulturplanen vil være en intensjonsplan. Den vil ha et uttrykt fokus på både opplevelse og 



aktivitet.  

 

 

PLANGRUPPE:  

Plangruppa vil bli sammensatt av rådmann.  

 

Plangruppa vil ha jevnlig dialog med HOKU gjennom prosessen. HOKU vil være 

referansegruppe for planarbeidet.  

 

FRAMDRIFTSPLAN: 

Planarbeidet vil starte umiddelbart. Plangruppe vil både høsten 2012 og vinteren 2013 ha 

presentasjoner av planarbeidet overfor referansegruppa.  

 

Planen vil bli sendt på høring i mars/ april 2013.  

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 
Utarbeidelse av en kulturplan vil utføres innenfor eksisterende rammer.  

 

Planen vil kunne medføre tiltak som i framtida vil påføre kommunen utgifter, men dette er da 

tiltak som vil måtte behandles i forbindelse med framtidige budsjettprosesser.  

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et forslag til Kommunedelplan for kultur for Skaun 

kommune.  

 

Planarbeidet skal favne både de oppgaver som administrativt ligger til Kultur, fritid og 

frivillighet, men samtidig være en kulturplan som legger visjoner for det frivillige kulturlivet i 

kommunen. 

 

Kommunestyret forventer at frivilligheten og kommunens lag og organisasjoner involveres i 

planprosessen. HOKU blir referansegruppe for rådmannens administrativt oppnevnte 

plangruppe.  

 

Planarbeidet ferdigstilles innen juni 2013.  

 

 
 



› KulturutviKling
veileder for forankring av kulturloven i den enkelte kommune

Veilederen tar for seg spørsmål det er naturlig å stille når en starter arbeidet med forankring av kulturlovens 

intensjoner i egne kulturpolitiske dokumenter.



•	 Har	alle	innbyggere	mulighet	for	å	oppleve	og	delta	
	 i	kulturaktiviteter?
•	 Finnes	det	et	bredt	spekter	av	kulturaktiviteter	
	 og	kulturopplevelser?
•	 Er	det	grunnlag	for	å	skape	og	produsere	kultur?
•	 Har	vi	nødvendig	kulturfaglig	kompetanse?
•	 Er	kulturarven	godt	ivaretatt?
•	 Har	kulturlivet	forutsigbare	utviklingsvilkår?
•	 Har	vi	profesjonelle	kulturarbeidere	i	egen	kommune?

svarene på disse og lignende spørsmål bør gi en god peke-
pinn både mht den faktiske situasjonen i dag, men også hva 
som trengs for å innfri kulturlovens intensjoner i framtiden. 
som del av denne klargjørings- og bevisstgjøringsprosessen 
bør det også stilles spørsmål om hvordan kommunen velger 
å prioritere sine ressurser. Dette handler bla om forholdet 
mellom egne tiltak og aktiviteter og tiltak og aktiviteter 
i regi av frivillige kulturorganisasjoner, frittstående og 
private aktører. Det handler også om å se sammenhengene 
mellom nettopp offentlige, frivillige og private strukturer. 
Her vil det som oftest avdekkes nettverks og samarbeids-
strukturer som favner videre enn egen kommune og som 
krever et interkommunalt eller regionalt perspektiv.

› HVorDAN ser KulturlIVet ut 
I VÅr KoMMuNe?

Kulturloven sier i utgangspunktet ikke noe om hvilket 
nivå kommunen skal legge seg på for å oppfylle loven. 
Kulturlovens intensjoner gir likevel rom for å stille noen 
grunnleggende spørsmål.

14

Modum kommune i Buskerud har en tverrsektoriell tilnærm-
ing til planverk og langsiktig arbeid. Kultursektoren delta 
i sentrale prosesser og er en viktig premissleverandør til 
planer som utarbeides, og gjennom dette en sentral samar-
beidspart i oppfølgingsarbeidet. 

Modum kommune satser bredt på tilrettelegging av arenaer 
for hele bredden av kulturlivets aktører og kulturuttrykk. 
Arenaene omfatter kulturhus, grendahus, kirker, institusjon-
er, mobil scene med mer. Kommunen har gjennom dette et 
bredt spekter av arenaer og jobber kontinuerlig for å utvikle 
disse. samarbeid med frivillige og private aktører er viktig i 
dette arbeidet.  Ved å legge forholdene til rette for et aktivt 
og kreativt foreningsliv skapes engasjement, entusiasme og 
stor dugnadsinnsats til beste for kommunen som helhet. 

Karmøy kommune i rogalands har et bredt spekter av 
kulturminner og jobber mye med bevaring, formidling og 
tilrettelegging for publikum. til dette arbeidet er det ansatt 
en antikvar, en konservator og en kulturkonsulent. Kommu-
nen startet i 2006 arbeidet med en kulturminneplan. Det ble 
ansatt egen prosjektleder for dette arbeidet. Planen som 
ble politisk behandlet i 2008, inneholder bla systematisk 
registrering av nyere kulturminner i kommunen. Planen vil 
bli gitt ut som bok og er i dag et viktig forvaltningsverktøy 
for kommunens kulturvernarbeid. 

Kommunen driver utstrakt bygningsbevaring og arrangerer i 
den forbindelse kurs for håndverkere. Det er etablert et nett-
verk med 30-40 kunstnere som deltar på kurs og samlinger.

I forbindelse med kulturminneåret 2009 presenteres et nytt 
kulturminne for publikum hver uke gjennom hele 2009.

risør Kammermusikkfestival >

foto: risør kommune 



Kulturloven sier at alle skal ha tilbud om egenaktivitet 
og opplevelse. Alle betyr hele befolkningen. Hvordan en 
velger å håndtere dette vil variere. Noen vil velge å se på 
befolkningen som ulike målgrupper; barn, ungdom, eldre, 
funksjonshemmede, psykisk syke og lignende. Dette gjør det 
mulig med målrettet satsing mot utvalgte grupper. Men med 
en slik innfallsvinkel står vi i fare for å miste noen viktige 
perspektiver av syne, knyttet til livsløp, generasjonsproble-
matikk, geografi, samordning med mer.

Kartleggingen som er skissert over vil gi et godt rammeverk 
for planarbeidet knyttet til spørsmål som:
•	 Har	kommunen	og/eller	regionen	et	tilstrekkelig	mangfold		
	 av	kulturtilbud?
•	 Har	kommunen	og/eller	regionen	god	infrastruktur	for		
	 kunstnerisk	produksjon	og	presentasjon?
•	 Hvilke	kulturaktiviteter	må	kommunen	alene	eller		 	
	 sammen	med	andre	satse	på	for	å	sikre	et	bredt	spekter	av	
	 kulturvirksomhet?
•	 Bør	det	inngås	samarbeid	med	andre	kommuner	eventuelt		
	 fylkeskommunen	for	å	sikre	at	regionen	som	helhet	har	et	godt		
	 tilbud?	Hva	er	det	da	naturlig	at	vår	kommune	tar	seg	av?

Kommunen sKal siKre at alle får anledning til 
å delta i KulturaKtiviteter og oppleve et 
mangfold av KulturuttryKK 
Det er viktig å spørre seg om alle faktisk kan delta. Vi vet at 
det finnes både fysiske, psykiske, økonomiske, sosiale og 
kulturelle årsaker til at deler av befolkningen aldri deltar i 
eller får oppleve kultur. Noen steder er også kulturoppgavene 
fordelt på flere etater, noe som kan vanskeliggjøre arbeidet 
med informasjon og tilrettelegging. Dette er ikke et ansvar 

for kultursektoren alene og vil være et viktig tema å ta 
opp i kommuneplanens samfunnsdel. Ansvaret for å løse 
utfordringene vil kreve samarbeid på tvers av mange etater 
og ha fokus på ulike temaområder som helse, inkludering, 
universell utforming med mer. I dette arbeidet er det viktig 
å inkludere også frivillige og privat aktører ettersom disse i 
mange kommuner står for vesentlige deler av tilbudet både 
mht egenaktivitet og opplevelser.

•	 Er	det	behov	for	bedre	informasjon	om	eksisterende	tiltak		
	 og	aktiviteter?
•	 Hvilke	fysiske,	psykiske,	økonomiske,	sosiale	eller	
	 kulturelle	hindre,	må	fjernes	for	å	sikre	alle	lik	tilgang	til		
	 aktiviteter	og	opplevelser?
•	 Er	det	behov	for	særskilt	tilrettelegging	i	et	kultur-	og		
	 helseperspektiv?
•	 Hvordan	sikre	et	godt	samarbeid	mellom	offentlige,	
	 frivillige	og	private	aktører	slik	at	aktiviteter	og	tiltak		
	 utfyller	hverandre?

Kommunen sKal legge til rette for gode 
arbeidsforhold for Kunstnere og Kulturutøvere
Norsk kulturliv har fått et bredt spekter av kunstnere og 
kulturarbeidere de siste årene. Vi finner dem over hele landet, 
men ikke alle har like gode rammevilkår for å utøve sin kunst 
og bruke sine kunnskaper. Gode aktivitetstilbud og gode 
opplevelser er i dag avhengig av samarbeid med profesjonelle 
kunstnere og kulturarbeidere. Å sikre gode arbeidsvilkår for 
kunstnere og kulturarbeidere er en utfordring som må løses i 
samarbeid mellom staten, fylkeskommunene og kommunene. 
Det er likevel viktig at den enkelte kommune tenker gjennom 
sin rolle og egne muligheter i denne sammenheng.

› KulturloVeNs utforDrINGer

Med utgangspunkt i kulturloven, kommuneplanen, overordnede mål, innspill fra samarbeidspartnere og politiske 
prioriteringer, er det viktig å få avklart hvor «mulighetsrommet» ligger, hvilke ressurser kommunen har til å gjen-
nomføre oppsatte mål, alene eller i samarbeid med andre. 
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Project Bandalopp i Gloppedalen
foto: Autumn Hansen / studio Alsvik / 

stavanger2008



•	 	Hva	kan	kommunen	gjøre	for	å	sikre	arbeidsplasser	for		
	 kunstnere	og	kulturarbeidere,	enten	i	offentlig	regi,	i	frivillig		
	 regi,	i	privat	regi	eller	knyttet	til	næringsvirksomhet?
•	 Har	vi	nok	kunnskap	om	kunstnernes	arbeidsmuligheter	
	 og	vilkår	i	kommunen?
•	 Er	det	behov	for	særskilte	tiltak?

Alle kommuner har ansatte profesjonelle kulturarbeidere 
knyttet til bibliotek, kulturskoler, museer, dans, teater, 
orkestre eller lignende. Mange av disse er ansatt i små 
stillingsprosenter, noe som gjør det nødvendig for dem å ha 
annen inntekt i tillegg. Her er det store variasjoner, men vi 
finner mange av de offentlige kulturarbeiderne igjen som 
samarbeidspartnere eller pådrivere i frivillige kulturak-
tiviteter, som freelance kunstnere i egen kommune, eller 
som ansatte i offentlige stillinger i nabokommunene eller 
fylkeskommunen.

Dette betyr at en liten stillingsprosent i kommunen kan bidra 
til å sikre nødvendig kulturfaglig kompetanse for kulturlivet 
mer generelt. Det betyr også at om denne stillingen tas bort 
fra kommunebudsjettene står kommunen som helhet i fare 
for å miste denne kompetansen fordi kunstnerne og kultur-
arbeiderne må flytte for å sikre seg et levebrød.

Kommunen sKal verne om, fremme innsiKt i og 
videreføre Kulturarven
Arbeidet med kulturarven er et godt eksempel på behovet 
for samarbeid og samordning på tvers av nivåer og sektorer. 
Her er flere departement involvert som premissleverandører 
for det lokale arbeidet og fylkeskommunene har valgt ulik 
organisering av dette arbeidet på fylkesnivå. Dette gjør 
planarbeidet i kommunen krevende når kulturlovens over-
ordnede intensjoner skal forenes med mer spesifikke krav 
og føringer. 

•	 Har	kommunen	kulturminner	av	lokal,	regional	eller	
	 nasjonal	betydning	som	kommunen	har	særskilt	ansvar		
	 for	å	ta	vare	på?
•	 Hvordan	kombinere	vern	med	formidling	og	
	 attraktivitetsutvikling?

•	 Hvordan	bør	dette	arbeidet	organiseres?
•	 Hvilken	plass	og	rolle	skal	for	eksempel	folkebiblioteket,		
	 museene	og	andre	ha	i	arbeidet?

Kulturarenaer
Alle trenger en arena for å utøve sin kunst- og kulturaktivitet. 
Dette gjelder barna som starter sine første spille-, danse- 
eller teaterøvelser. Det gjelder ungdom som skal videreut-
vikle sine kunnskaper. Det gjelder voksne som dyrker sine 
kulturinteresser som kulturaktører og kulturformidlere. Det 
gjelder profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere som står 
for opplæring og kulturformidling. 

Kulturlivet mangler gjennomgående egnede arenaer for sin 
kulturaktivitet. Kvaliteten på scener der barn og unge fram-
fører sine kulturaktiviteter er sjelden god sikret, akustikken 
i rommene som brukes er sjelden tilpasset de som bruker 
rommene, dansegulvene er ikke egnet for dans, øvings-
rommene ikke egnet for musikk med mer. Profesjonelle 
kunstnere tilbys de samme lokalene for sine profesjonelle 
forestillinger. 

Det er ikke alltid det er nye lokaler som trengs. rehabilitering, 
oppgradering og revitalisering kan være like lønnsomt og  
effektivt. Det er i forbindelse med planarbeidet derfor viktig 
å kartlegge de faktiske forhold, avdekke mangler og mulig-
heter og få en oversikt over ressursbehovet ved eventuell 
rehabilitering, ombygging eller nybygg.

•	 Finnes	det	egnede	kulturarenaer	for	dagens	
	 kulturaktiviteter?
•	 Hvilke	kulturaktiviteter	mangler	egnede	lokaler?
•	 Hvilke	kulturarenaer	kan	oppgraderes	eller	rehabiliteres		
	 for	å	tilfredsstille	eksisterende	behov?
•	 Hvem	eier	og	drifter	dagens	kulturarenaer?
•	 Hvilke	arenaer	skal	det	være	et	offentlig	ansvar	å	drifte,		
	 hvilke	skal	være	et	ansvar	for	frivillige	lag	og	
	 organisasjoner	eller	det	private	næringslivet?
		 Hvilke	arenaer	skal	prioriteres	innenfor	begrensede	
	 budsjetter?

enkelte kommuner har egne kulturarenaplaner; ofte sam-
kjørt med planer for idrettsarenaer. ofte inneholder disse 
planene en kartlegging av dagens standard og kapasitet som 
grunnlag for en behovsanalyse. Dette som grunnlag for en 
tiltaksdel med kortsiktige og langsiktige prioriteringer av 
kommunenes investeringer i kulturarenaer. 
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Det vil være en fordel om det i innledningen beskrives hvordan 
planen er bygd opp med hensyn til de viktigste utfordringene. 

•	 Er	den	tematisk	og	tar	utgangspunkt	i	det	enkelte	kunst		
	 og	kulturuttrykk?
•	 Tar	den	utgangspunkt	i	innbyggernes	alder,	funksjonsevne		
	 eller	kommunens	bosettingsstruktur?

Videre bør det fokuseres på:
•	 Hvordan	planen	uttrykker	kommunens	mål	og	visjoner	i		
	 planperioden
•	 Hvordan	planen	er	retningsgivende	for	det	årlige	arbeidet		
	 med	handlingsplaner	og	økonomiplaner
•	 Hvordan	planprosessen	har	vært	organisert	og	hvem	som		
	 har	deltatt
•	 Hvilke	avgrensinger	som	er	gjort	i	planen	og	hva	som	på		
	 grunn	av	dette	er	utelatt
•	 Hvor	ofte	skal	planen	rulleres?

Det er mange måter å bygge opp en plan på og derfor vanske-
lig å gi generelle råd og føringer. Men en måte å gjøre det på 
kan være som følger:

DEL I : Visjoner, mål og innsatsområder
•	 Langsiktige	mål	knytta	til	overordna	planlegging	
	 og	økonomiplan
•	 Strategier	–	hvordan	målene	skal	nås	–	hvem	som	skal		
	 involveres,	ha	ansvar	og	delansvar

DEL II: Tiltaksplan/handlingsplan	
•	 Mer	kortsiktige	mål	konkretisert	for	hver	prioriterte		
	 innsatsområde
•	 Tiltakene	knyttes	til	årsbudsjettene
•	 Handlingsplandelen	kan	med	fordel	rullers	årlig	
	 i	forbindelse	med	kommunens	årsmelding

VEDLEGG: Plangrunnlaget - bakgrunnsinformasjon som 
begrunner valg av mål og strategier
•	 demografi	 sk	utvikling	
•	 økonomiske	rammebetingelser	
•	 beskrivelse	av	eksisterende	kulturtilbud	og	hvordan	disse		
	 brukes	av	innbyggerne
•	 og	referanse	til	viktigste	lover	og	planer	(lokale/regionale)		
	 som	planen	må	forholde	seg	til,	herunder	gjennomgang	av		
	 tidligere	planer

› KoMMuNePlAN/KoMMuNeDelPlAN

etter at strategier, ressurser, samarbeidspartnere og prioriterte satsingsområder er avklart begynner selve 
skrivearbeidet med konkretisering av hovedmålene for kommende planperiode og beskrivelse av strategier og 
satsningsområder. Her er det viktig å tenke over hvem planen skrives for. Hvis den skal brukes både av politikere 
og innbyggere, må den ha et språk og en utforming som gjør den lett å forstå og lett å fi nne fram i. 

Hvis planen skal brukes både av 
politikere og innbyggere, må den 
ha et språk og en utforming som 
gjør den lett å forstå og lett å 
fi nne fram i. 
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Høringsforslagene vurderes i forhold til om de skal innarbei-
des i planen eller forkastes. etter dette legges planen fram 
for endelig politisk behandling. Når planen er godtatt av 
kommunestyret, sendes den videre til fylkeskommunen og 
fylkesmannen. Disse instansene har innsigelsesrett – og kan 
i verste fall stoppe hele planen. Det skjer sjelden, men det 
kan være momenter som de ber kommunen ta inn i – eller ut 
av planen. Når alle parter er enige – så har vi en plan.

Hvis vi har lykkes med å involvere kulturmyndigheter og 
kulturutøvere, har vi nå en plan som kan brukes aktivt både 
av kommuneadministrasjonen og kulturlivet i det daglige 
virket. Planen skal påvirke arbeidet og prioriteringene i plan-
perioden og gi retningslinjer for valg og prioriteringer. 

selv om en god plan er tydelig på mål og prioriteringer på et 
overordnet plan, er den ikke statisk. Den må utformes slik 
at den kan rulleres for å ta opp i seg nye utviklingstrekk, nye 
aktører og nye muligheter. Kultursektoren skal pr. defi nisjon 
ta vare på kommunens kreative kulturelementer. Planverket 
må derfor utformes slik at den også kan ta opp i seg nye og 
uventede prosjekter som kan bidra til å utvikle overordnede 
mål og strategier.

› sluttBeHANDlING

Når planutkastet er ferdig sendes det på høring til utvalgte instanser, og til offentlig utlegging, slik at både de 
som skal og de som vil kan komme med innspill til planen.

Kultursektoren skal pr. defi nisjon 
ta vare på kommunens kreative 
kulturelementer.
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fra risør kammermusikkfest 2009. 

Pictures reframed. leif ove Andsnes. 

foto: liv Øvland

fra prosjektet Horisonter og fragmenter, Kulturstien på Bru/stavanger2008. landingsplass for engler av Jørn rønnau. 



oPPleVelser – det er nesten umulig å sette ord på. 
Musikk, teater, dans – det er på en måte et annet språk. 

folk skjønner ikke hva jeg snakker om før de selv har opplevd og erfart 
– og da er det ikke alltid nødvendig med så mange ord. 

Det er på en måte en taus kunnskap som du har eller ikke har.

Det å få være aktiv selv det er aller størst. 
Har du først opplevd deltakelsens ekstase, er ikke tilhører 

– eller tilskuerplassen god nok lenger. 
og denne ekstasen har mange elementer, fra det å spille, synge 
eller danse sammen med andre til det å øve inn et nytt stykke 

og etter 50 gjennomspillinger stadig fi nne 
nye sider og nye uttrykksmåter. 

(fra Åse Vigdis festervoll: Kultur	og	helse	i	samspill	for	det	gode	liv. Kommuneforlaget 2001)

forside, Kulturutvikling: eventyr i landskap 2008. familiefesten: Vandrerne. foto: rogaland teater / Johannes W. Berg

Dansere fra Modum kommune foran stortinget
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›KUlTUrlOVA
LOV OM OFFENTLEGE STyREMAKTERS  ANSVAR FOR KULTURVERKSEMD

Utgitt av Norsk kulturforum (NOKU) i samarbeid med KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon



§ 1. Føremål

lova har til føremål å fastleggja 

offentlege styresmakters  ansvar for å fremja 

og leggja til rette for eit breitt spekter av  kulturverksemd, 

slik at alle kan få høve til å delta  i kulturaktivitetar 

og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk

Foto: Forside - Photos.com | side 3 - Sigmund Hole | side 4, 5, 7 - Noregs Ungdomslag | side 8 - Valdres sommersymfoni, Kerstin Mertens  

side 9 - Risør kommune | side 11 - istockphoto.com



Lovutkastet ble sendt på høring i november 2006. Det kom 
inn over 160 høringssvar. Det var så godt som samstemt til-
slutning til de prinsippene som ligger til grunn for lovteksten. 
Fylkeskommuner og kommuner var fornøyd med at loven er 
enkel og generell og at den gir handlingsrom og fleksibilitet 
for utforming og gjennomføring innenfor rammene av lokale 
og regionale forutsetninger. Høringssvarene ble innarbeidet 
i Ot.prp.nr. 50 (2006-2007) Om lov om offentlege styres-
makters ansvar for kulturverksemd (kulturlova), som også 
er et viktig og nyttig grunnlagsdokument for å tolke loven.  
I henhold til kongelig resolusjon av 29. juni 2007 gjelder 
loven fra 1. august 2007.

Premisser og mål
Kulturloven fastlegger det offentliges ansvar for kultur-
virksomhet. Formålet med loven er å sikre et mangfold 
av kulturaktiviteter over hele landet, og sikre at alle har 
tilgang til et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. Loven skal 
gi kultur sektoren tyngde og status som offentlig ansvars-
område, på lik linje med andre lovpålagte oppgaver. Det er 
samtidig lagt vekt på at loven skal være enkel og generell og 
ikke detaljstyrende. 

Kulturloven gir «kulturen et redskap til ikke å bli skviset 
i kampen mot andre viktige formål når knappe ressurser, 
eventuelt en gang i fremtiden skal fordeles.» (Innlegg av Trond 

Giske, Odelstingsforhandlinger 12. juni 2007)

Det er nedfelt flere viktige kulturpolitiske prinsipper i 
kulturloven:

•  Prinsippet om armlengdes avstand mellom det politiske  
 nivået og kulturlivet skal sikre at kulturlivet er 
 uavhengig av politiske styresmakter når det gjelder   
 kulturfaglig innhold.

•  Kulturloven omfatter både skaper-, utøver- og bruker 
 perspektivet.

•  Arbeidet med å oppfylle kulturlovens intensjoner 
 forutsetter en avveining mellom på den ene siden å   
 pålegge fylkeskommuner og kommuner plikter, og på  
 den andre siden sikre fleksibilitet og lokalt selvstyre.

•  Kulturloven tar også hensyn til internasjonale 
 dimensjoner og utfordringer og skal sikre handlingsrom  
 for en nasjonal kulturpolitikk.

Internasjonale utfordringer omfatter bla WTO, med sin gene-
relle intensjon om liberalisering, som kan utgjøre et press mot 
nasjonale subsidier og støtteordninger; og EØS-avtalen der 
nasjonale verne- og stimuleringstiltak kan utfordres direkte 
dersom tiltakene påvirker samhandlingen i EØS-området. 
På den andre siden stadfester UNESCO-konvensjonen om 
vern og fremme av et mangfold av kulturuttrykk, det enkelte 
medlemslands rett til å vedta og gjennomføre en kulturpoli-
tikk som legger til rette for et mangfold av kulturuttrykk.

› LITT HISTORIKK

Kulturlivets organisasjoner har i mange år arbeidet for en egen kulturlov. Arbeidet med kulturloven har bla 
 utgangspunkt i en mindretallsmerknad fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i forbindelse 
med behandlingen av St.meld.nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014. Denne mindretallsmerknaden ble 
senere fulgt opp av Regjeringen Stoltenberg II i SoriaMoria-erklæringen, der det står:  «Regjeringen vil innføre en 
enkel, generell kulturlov som gir uttrykk for det offentliges ansvar på kulturfeltet».

Kulturloven 
gir rammene for det 

offentliges ansvar på 
kulturfeltet.

3



Kulturloven gir «kulturen et redskap 
til ikke å bli skviset i kampen mot andre viktige formål 

når knappe ressurser eventuelt en gang i framtiden skal fordeles». 
(Innlegg av Trond Giske. Odelstingsforhandlinger 12. juni 2007)
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 § 1. Føremål 
Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters 
ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter 
av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kultur-
aktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk. 

§ 2. Definisjonar 
Med kulturverksemd meiner ein i denne lova å 
a)  skapa, produsera, utøva, formidla og distribuera 
  kunst- og andre kulturuttrykk, 
b)  verna om, fremja innsikt i og vidareføra kulturarv, 
c)  delta i kulturaktivitet, 
d)  utvikla kulturfagleg kunnskap og kompetanse. 

§ 3. Statens oppgåver 
Staten skal fremja og leggja til rette for eit breitt spekter 
av kulturverksemd over heile landet gjennom rettslege, øko-
nomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante 
verkemiddel og tiltak. 

Staten skal utforma verkemiddel og gjennomføra tiltak for å 
fremja og verna eit mangfald av kulturuttrykk i samsvar med 
internasjonale rettar og plikter. 

§ 4. Fylkeskommunens og kommunens  oppgåver 
Fylkeskommunen og kommunen skal syta for økonomiske, 
organisatoriske, informerande og andre relevante verke-
middel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt 
spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt. 

§ 5. Felles oppgåver 
Staten, fylkeskommunen og kommunen skal syta for 
a)  at kulturlivet har føreseielege utviklingskår, 
b)  å fremja profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbodet  
  og leggja til rette for deltaking i kulturaktivitetar, 
c)  at personar, organisasjonar og institusjonar har tilgang  
  til informasjon om ordningar med økonomisk støtte og  
  om andre verkemiddel og tiltak. 

§ 6. Ikraftsetjing 
Kongen fastset når lova skal ta til å gjelda. 
(Frå 1 august 2007, iht. Kgl.res. 29 juni 2007 nr. 905). 

› LOV OM OFFENTLEGE STyRESMAKTERS  ANSVAR FOR 
 KULTURVERKSEMD (KULTURLOVA)

Det offentlige skal se til 
at kulturlivet har mest mulig forutsigbare 

utviklingsvilkår.
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§ 2. Definisjoner:
a) Å SKAPE, PRODUSERE, UTØVE, FORMIDLE OG 
 DISTRIbUERE KUNST OG ANDRE KULTURUTTRyKK.
bokstav a omfatter virksomhet utført av kunstnere og andre 
kulturarbeidere, organisasjoner og institusjoner innenfor 
hele spekteret av kulturuttrykk.

b) Å VERNE OM, FREMME INNSIKT I OG VIDEREFØRE 
KULTURARV
bokstav b omfatter arkiv, bibliotek, museer, materiell og 
immateriell kultur og omfatter alt som til enhver tid identi-
fiseres som kulturarv i forhold til kulturminneloven eller i 
samsvar med Unesco-konvensjonen om vern av immateriell 
kulturarv.

c) Å DELTA I KULTURAKTIVITET
bokstav c sikter til deltakelse i kulturaktiviteter som ikke 
har et profesjonelt siktemål. Deltakelse omfatter både det å 
være tilskuer og det å være utøver.

d) Å UTVIKLE KULTURFAGLIG KUNNSKAP OG 
 KOMPETANSE
bokstav d refererer til kunst- og annen kulturfaglig opp-
læring og utdanning både innenfor grunnopplæring, høyere 
utdanning og voksenopplæring. Idrettsfeltet inngår ikke i 
virkeområdet for kulturloven.

§ 4. Fylkeskommunens og kommunens  oppgaver
Paragrafen slår fast at fylkeskommunen og kommunen skal 
bruke økonomiske, organisatoriske, informerende og andre 
relevante virkemiddel og tiltak som fremmer og legger til 
rette for variert kulturvirksomhet. bevilgningsnivået skal 
være tilstrekkelig for å fremme og legge til rette for et bredt 
spekter av kulturvirksomhet, dvs. en variasjon i kulturut trykk 
og -aktiviteter som møter ulike behov i befolkningen. I prin-
sippet kan kommuner og fylkeskommuner bruke de samme 
virkemidlene og tiltakene som nevnes i tilknyting til statlige 
oppgaver under § 3.

Økonomiske, organisatoriske, informerende og andre typer 
virkemiddel og tiltak kan omfatte bl.a. driftstilskudd til 

nasjonale/regionale og lokale institusjoner og organisasjoner, 
drift av kulturanlegg eller tilskudd til drift, bygg og vedlikehold 
av kulturanlegg, aktivitets-, produksjons- og prosjektstøt-
teordninger for kunstnere og andre kulturarbeidere, ulike 
former for stipendordninger for kunstnere og kulturarbeidere 
og mye mer.

§ 5. Felles oppgaver
bokstav a fastlegger at staten, fylkeskommunen og kom-
munen skal se til at kulturlivet har mest mulig forutsigelige 
utviklingsvilkår. I det statlige arbeidet vil de årlige budsjett-
prosessene være det viktigste virkemiddelet. 

I medhold av kommuneloven (Kapittel 8. Økonomiplan, års-
budsjett, årsregnskap og rapportering, § 44 Økonomiplan) 
skal kommunestyret og fylkestinget en gang i året vedta 
en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte 
minst de fire neste budsjettårene-, og hele kommunens/ 
fylkeskommunens virksomhet; og gi en realistisk oversikt 
over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prio-
riterte oppgaver i planperioden. For å følge opp pålegget 
om å sørge for at kulturlivet har mest mulig forutsigbare 
utviklingsvilkår, skal en oversikt over sannsynlige inntekter, 
forventede utgifter og prioriterte oppgaver innenfor kultur-
området, inngå i økonomiplanen.

Plankravene i Lov 14. juni 1985 nr. 77 Plan- og bygningslova, 
§§ 19-1 og 20-1, gir også fylkeskommunene og kommunene 
et formålstjenlig instrument for den langsiktige utviklingen 
av den kulturelle virksomheten. Disse to paragrafene sier 
at fylkeskommuner og kommuner skal utføre en løpende 
planlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, 
sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine 
områder. Paragrafene gir en generell planleggingshjemmel, 
men kan også brukes som en spesiell hjemmel til å lage 
kulturplaner. Dette fordi man trenger et grunnlag for å kunne 
oppfylle plankravene som i denne sammenheng innebærer 
at den kulturelle utvikling skal gis plass i enhver fylkes- og 
kommuneplan.

› UTDyPING AV NOEN PARAGRAFER
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For å følge opp pålegget 
om å sørge for at kulturlivet har mest mulig 

forutsigbare utviklingsvilkår, 
skal en «oversikt over sannsynlige inntekter, 

forventede utgifter og prioriterte oppgaver» innenfor 
kulturområdet inngå i økonomiplanen. 

(Jevnfør Kommuneloven kapittel 8, §44, pkt. 3)
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Nasjonal kulturpolitikk1 
Kulturloven pålegger både kommuner, fylkeskommuner og 
staten å sikre et mangfold av kulturaktiviteter over hele lan-
det, og bidra til at alle har tilgang til et profesjonelt kunst- 
og kulturtilbud. Selv om hvert nivå er selvstendige aktører, 
forutsetter en vellykket nasjonal kulturpolitikk at tiltak, 
aktiviteter, satsingsområder, støtteordninger mm på tvers 
av nivåene samordnes. Statlige satsinger og støtteordninger 
forutsetter samarbeid og kontakt med lokale og regionale 
tilretteleggere og samarbeidspartnere.

Kulturens betydning i et større  samfunnsperspektiv 
Forskning viser at kultur gir positive ringvirkninger på mange 
samfunnsområder. Vi kan nevne rapporten fra Unesco-
prosjektet The Wow Factor – Global research compendium 
on the impact of the arts in education, som på bakgrunn av 
undersøkelser i 40 land dokumenterer viktigheten av kunst-
fag i skolen. Forskningen viser at kunstfagene er viktige så 
vel for den enkeltes utvikling i skolen, som for den enkeltes 
helse og generelle velferd. Andre har pekt på kulturens 
betydning for identitetsbygging, og som en forlengelse av 
dette, bygging av gode lokalsamfunn. Og vi har etter hvert 
fått mye kunnskap om kulturens betydning for den enkeltes 
psykiske helse. 

Kunnskapen blir brukt, og vi har de siste årene sett en økende 
interesse for kultur som et instrument i arbeidet med å 
oppnå gode resultater på fl ere samfunnsområder. Det er nok 
å nevne kultur og helse, kultur og næringsutvikling, kultur 
og stedsutvikling, kultur og opplæring, kultur og lokalsam-

funnsutvikling.2  Det knytter seg imidlertid store utfordringer 
til å gi kulturlivet vekstvilkår som gjør kultursektoren til 
en kvalifi sert samarbeidspartner på disse samfunnsom-
rådene. Kultur bygges over tid, noe som i kulturpolitikken 
forutsetter  langsiktig planlegging. Langsiktig planlegging 
forutsetter kunnskap om helhet og sammenhenger. Kultur 
bygges i felles skap, noe som forutsetter god infrastruktur 
med gode møteplasser. 

Behov for fagkompetanse
En vellykket nasjonal kulturpolitikk forutsetter at det fi nnes
faglig kulturkompetanse på alle nivå. Det vil være et defi ni-
sjonsspørsmål hvem som trenger kunnskap om kultur for å 
sikre at kulturen blir den kraften vi vil den skal være i utvik-
lingen av et mangfoldig lokalt kulturliv. 

Det trengs fagkunnskap på mange områder. Vi har allerede 
nevnt tilretteleggerkompetanse. Det er selvfølgelig at 
profesjonelle kulturarbeidere skal ha kompetanse. Kulturar-
beidet i dag preges imidlertid av samarbeid på tvers av 
fag grenser der også helsearbeidere, næringsdrivende, 
skolefolk og andre forutsettes å ha kulturkompetanse. 
Den kulturelle skolesekken er et godt eksempel på et stort 
satsingsområde som krever samarbeid og kunnskap på tvers 
av profesjoner og fag. Det samme gjelder mange kultur og 
helse prosjekter, og kultur og næringsprosjekter. 

Utfordringene på dette feltet knytter seg til både å aner-
kjenne et behov for fagkompetanse, og å anerkjenne den 
fagkompetansen vi har.

› UTFORDRINGER

Det knytter seg mange utfordringer til implementering av kulturloven i lokal, regional og statlig kulturpolitikk. 
Selv om de bakenforliggende dokumentene gir god retning og sterke føringer er det fremdeles utfordringer knyttet 
til det å sikre faglig kompetanse, det å måle effekt og det å samordne kulturpolitikken på tvers av nivåene til en 
helhetlig nasjonal kulturpolitikk.

1Med nasjonal kulturpolitikk menes i denne sammenheng den samlede norske kulturpolitiske virksomhet; summen av statlig, fylkeskommunal og kommunal 

kulturpolitisk virksomhet.
2boken Kultur former framtida basert på omfattende forsking og eksempler frå inn- og utland, bekrefter hvordan og hvorfor kultur virker på alle disse områdene.8

Kultur bygges over tid 
og krever langsiktig planlegging. 

Langsiktig planlegging forutsetter kunnskap 
om helhet og sammenhenger.



lovfesta rettar for kunstnarane 
• Lov 4. november 1948 nr. 1 om avgift på omsetning av   
 billedkunst 
• Lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig   
 framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. 
• Lov 9. april 1965 nr. 1 om avgift til Det norske    
 komponistfond 
• Lov 29. mai 1987 nr. 23 om bibliotekvederlag 
• Lov 28. mai 1993 nr. 52 om vederlag for visning av   
 billedkunst og kunsthåndverk m.v. 

I tillegg kjem lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til ånds-
verk m.v., som er ei allmenn lov, men som har mange forskrifter 
som særskilt gjeld kunstnarar, og lov 14. mars 2003 nr. 15 
om beskyttelse av design (designlova). 

Dei ulike avgiftene og vederlagsordningane konstituerer ein 
del av dei økonomiske rammene for arbeidet til bestemte 
kunstnargrupper. Åndsverklova konstituerer både ein del av 
dei økonomiske rammene til opphavsrettshavarane og gjev 
dei ein viss kontroll med bruken av det dei har skapt. 

lovgjeving som vedkjem kunstinstitusjonar 
• Lov 13. desember 1948 nr. 5 om Riksteatret  regulerer  
 Riksteatrets føremål og verksemd 

I tillegg har einskilde føresegner i skattelova og lov 19. juni 
1969 nr. 66 om meirverdiavgift relevans for ein del kulturin-
stitusjonar og -organisasjonar. 

lovgjeving om språkspørsmål 
• Lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste 
• Lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn 
• Lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske  
 rettsforhold. Kultur- og kyrkjedepartementet har   
 forvaltningsansvar for kap. 3 om samisk språk 

lovverk innanfor abm-feltet 
• Lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv 
• Lov 9. juni 1989 nr. 32 om avleveringsplikt for  allment  
 tilgjengelege dokument 
• Lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek 

Om museum finst det inga eiga lov, men føresegner i enkelte 
lover har konkret relevans for denne sektoren. Lov om oreig-
ning av fast eigedom § 2 nr. 4 gjev heimel til å ekspropriera 
fast grunn til museumsføremål. For mange museum spelar 
kulturminnelova ei viktig rolle. Særleg gjeld dette for dei 
fem arkeologiske landsdelsmusea og dei tre sjøfartsmusea i 
Oslo, Stavanger og bergen, som alle i forskrift til kulturminne-
lova er tillagde særskilte forvaltningsfullmakter. Dessutan 
eig eller forvaltar mange museum bygningar, fartøy o.l. som 
er freda med heimel i kulturminnelova. Kulturminneloven 
sorterer i dag under Miljøverndepartementet, men Kultur- 
og kyrkjedepartementet har ansvaret for § 23 om utførsels-
forbod for visse kategoriar kulturminne og §§ 23 a-23 f 
om tilbakelevering av kulturgjenstandar som fysisk finst i 
Noreg, men som er ulovleg fjerna frå ein stat som inngår i 
EØS-samarbeidet eller er medlem av Unidroit-konvensjonen 
av 24. juni 1995. 

› EKSISTERANDE LOVER, FORSKRIFTER OG  INTERNASJONALE 
 KONVENSJONAR SOM VEDKJEM KULTURFELTET1

Det finst i dag ei rekkje lover som vedkjem kulturfeltet. Innanfor det saksfeltet som St.meld. nr. 48 (2002-2003) 
Kulturpolitikk fram mot 2014 femner om, har Kultur- og kyrkjedepartementet heilt eller delvis forvaltningsansvar 
for i alt 17 lover. Kapittel 4.2 i St.meld. nr. 48 inneheld eit oversyn over lover og føresegner med direkte eller 
indirekte relevans for kulturområdet. Nedanfor følgjer ei oppdatert oppsummering. 

1Hentet fra Ot.prp.nr.50: Om lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)
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I tillegg har fleire føresegner i skattelova relevans for insti-
tusjonar innanfor abm-feltet. 

lovgjeving om kulturskulane 
Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskulen og den vidaregåande 
opplæringa, § 13-6 om musikk- og kulturskuletilbod, fastset 
at alle kommunar åleine eller i samarbeid med andre kommu-
nar skal ha eit musikk- og kulturskuletilbod til born og unge, 
organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles. 

lovgjeving som vedkjem bokbransjen 
• Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak  
 og kontroll med foretakssammenslutninger 
 (konkurranseloven) 
• Lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 

lovgjeving om planlegging 
Lov 14. juni 1985 nr. 77 plan- og bygningslov inneheld fleire 
føresegner som er relevante for kulturområdet. Eit av sikte-
måla er at planlegging etter lova skal sikra estetiske omsyn 
(jf. § 2 og nærare utdjuping når det gjeld bygningar i § 74). 

I § 19-1 heiter det at fylkesplanlegginga skal samordna 
statens, fylkeskommunens og hovudtrekka i kommunens 
fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle verksemd i fylket. 

I følgje § 20-1 skal kommunane stå for planlegging med 
sikte på å samordna den fysiske, økonomiske, sosiale, este-
tiske og kulturelle utviklinga innanfor sine område.  

lovgjeving som vedkjem film, kino, kringkasting  
og medieeigarskap 
• Lov 15. mai 1987 nr. 21 om film- og videogram gjeld vising  
 og omsetning av film og videogram i næring. Lova gjev  
 heimel for den kommunale konsesjonsordninga 
• Lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting 
• Lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier 

relevante grunnlovsføresegner 
• § 100 om ytringsfridomen 
• § 110 a om samisk kultur 

Internasjonale konvensjonar som direkte gjeld 
 kulturfeltet 
• FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle  
 rettar (1966) 
• UNESCO-konvensjon om tiltak for å forby og forhindre  
 ulovlig import og eksport av kulturgjenstander og ulovlig  
 overføring av eiendomsrett til kulturgjenstander (1970) 
• UNESCO-konvensjonen om vern av verdens natur- og  
 kulturarv (1972) 
• UNESCO-konvensjonen om vern av den  immaterielle 
 kulturarven (2003) 
• UNESCO-konvensjonen om vern og fremme av et 
 mangfold av kulturuttrykk (2005) 
• Den europeiske menneskerettskonvensjonen (1950) 
• Europarådets rammekonvensjon for beskyttelse av   
 nasjonale minoriteter (1995) 
• Europarådets pakt for regions- eller minoritetsspråk (1992) 
• bernkonvensjonen om beskyttelse av litterære og   
 kunstneriske verk (1886, sist revidert 1971) 
• ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i   
 selvstendige stater (1989) 
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OPPLEVELSER – det er nesten umulig å sette ord på. 
Musikk, teater, dans – det er på en måte et annet språk. 

Folk skjønner ikke hva jeg snakker om før de selv har opplevd og erfart 
– og da er det ikke alltid nødvendig med så mange ord. 

Det er på en måte en taus kunnskap som du har eller ikke har.

Det å få være aktiv selv det er aller størst. 
Har du først opplevd deltakelsens ekstase, er ikke tilhører 

– eller tilskuerplassen god nok lenger. 
Og denne ekstasen har mange elementer, fra det å spille, synge 
eller danse sammen med andre til det å øve inn et nytt stykke 

og etter 50 gjennomspillinger stadig fi nne 
nye sider og nye uttrykksmåter. 

(Fra Åse Vigdis Festervoll: Kultur og helse i samspill for det gode liv. Kommuneforlaget 2001)



Norsk kulturforum

KS
besøksadresse: Haakon VIIs gate 9, Oslo
Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo
Telefon: 24 13 26 00
www.ks.no
ks@ks.no

NORSK KULTURFORUM
Postadresse: Postboks 414 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 24 14 11 60
www.noku.no
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un
ni

fo
rm



BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 14/12 I  Formannskapet 07.06.2012: 

 

 

BEHANDLING: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

VEDTAK: 

Punkt 2, tredje avsnitt i retningslinjer for startlån endres til:  

 

Kommunen har ingen øvre inntektsgrense for tildeling av startlån. Hver søknad skal behandles 

individuelt med vekt på søkers helhetlige situasjon 

 



BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 20/12 I  Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 05.06.2012: 

 

 

BEHANDLING: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Punkt 2, tredje avsnitt i retningslinjer for startlån endres til:  

 

Kommunen har ingen øvre inntektsgrense for tildeling av startlån. Hver søknad skal behandles 

individuelt med vekt på søkers helhetlige situasjon 

 



Arkivsaksnr.:12/996 

 

 

SAKEN GJELDER: 

REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN  

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

1. Vedtatte retningslinjer (sak 3/10) 

2. Forslag til nye retningslinjer 

3. Rundskriv ”Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål” 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Gjeldende retningslinjer ble sist vedtatt i kommunestyret 17.02.2010 (sak 3/10). Sentrale 

myndigheter har fokusert på viktigheten av at kommunene bruker mulighetene som denne 

ordningen gir. Finanstilsynet publiserte et rundskriv 1.12.2011 hvor det framkommer at lån 

normalt ikke må overstige 85 % av boligens markedsverdi. Startlån faller ikke innunder 

Finanstilsynets retningslinjer, men dersom man låner mer enn 85 % utløser det krav om en 

særskilt forsvarlighetsvurdering. Disse endringene har økt behovet for startlån, og gjør at flere 

av søkerne overstiger kommunens øvre inntektsgrense. Dagens retningslinjer bør revideres og 

endres.  

 

Punkt 2, tredje avsnitt foreslås endret fra: 

 Kommunen legger til grunn en øvre inntektsgrense for tildeling av startlån. Øvre 

inntektsgrense for enslig er satt til 6xG (grunnbeløpet), for par 10,5xG (grunnbeløpet). 

Beløpene er veiledende, hver søknad skal behandles individuelt med vekt på søkers 

helhetlige situasjon.  

Til: 

 Kommunen har ingen øvre inntektsgrense for tildeling av startlån. Hver søknad skal 

behandles individuelt med vekt på søkers helhetlige situasjon.  

 

Kommunene Melhus og Malvik har per i dag ikke inntektsgrense for tildeling av startlån. 

  

 

ØKONOMISK VURDERING: 
Forslaget har ingen konsekvenser for kommunens budsjett.  

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

Punkt 2, tredje avsnitt i retningslinjer for startlån endres til:  

 

Kommunen har ingen øvre inntektsgrense for tildeling av startlån. Hver søknad skal behandles 

individuelt med vekt på søkers helhetlige situasjon 

 

 



 

 

Skaun  kommune    Rådhuse t    7353 Børsa  

Telefon: 72 86 72 00 
Telefaks: 72 86 72 01 
Org.nr.:              939 865 942 mva 

Internett/E-post: 
www.skaun.kommune.no 
postmottak@skaun.kommune.no 

Bankgiro: 
4214 07 41528 
6345 06 16577 skatt 
 

 
 

 
 

 

 
Retningslinjer for startlån 

Vedtatt av Skaun kommunestyre 17.02.2010, k-sak 3/10. 
(ESA: 09/1932) 

 

 

1. FORMÅL 

Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å 

etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. 

 

Husstander med etableringsproblemer er husstander som har behov for hel eller delvis 

finansiering fra kommunen. Finansieringen skal gi husstanden stabile boforhold. 

 

2. HVEM KAN FÅ LÅN 

Startlån er behovsprøvd og kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige 

forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært 

grunnlag og andre vanskeligstilte husstander. 

 

Lånsøkere må dokumentere at husstandens framtidige inntekter og eventuelle stønader er 

tilstrekkelig til å betjene renter og avdrag på lån i tillegg til vanlige levekostnader. 

Dokumentasjonen skal gis i form av en egenvurdering av økonomien slik den vil  være etter 

låneopptaket, dvs. et framtidig budsjett. Kommunen vil foreta sin egen vurdering av 

økonomien, og kan om nødvendig kreve ytterligere dokumentasjon. 

 

Kommunen legger til grunn en øvre inntektsgrense for tildeling av startlån. Øvre 

inntektgrense for enslig er satt til 6xG(grunnbeløpet), for par 10,5G(grunnbeløpet). Beløpene 

er veiledende, hver søknad skal behandles individuelt med vekt på søkers helhetlige 

situasjon. 

 

Søknaden vil bli avslått hvis kommunen mener lånsøker ikke vil kunne betjene framtidige 

betalingsforpliktelser. 

 

Alle husstandsmedlemmer som bidrar til nødvendig inntektsgrunnlag, bør normalt også være 

låntakere. 

 

3. HVA KAN DET GIS LÅN TIL 

 Kjøp av bolig 

Startlån kan gis til kjøp av bolig, enten som topp- eller fullfinansiering. 

 

 Utbedring 

Startlån kan brukes til utbedring av boligen. 

 

 Oppføring av bolig 

Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra Husbanken 

eller andre finansinstitusjoner. 

 



 Refinansiering 

Startlån kan brukes til refinansiering av dyre boliglån dersom det resulterer i at 

husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. 

 

 Forhåndsgodkjenning 

Kommunen kan gi en skriftlig bekreftelse på at lånsøker vil få startlån dersom søker 

finner en egnet bolig med kjøpesum innenfor et bestemt beløp. 

 

Kommunen vil vurdere hvilket behov husstanden har, både med hensyn til bolig og 

finansiering. Valg av bolig og finansieringsløsning forutsetter at husstanden kan bli boende i 

boligen. Uansett er det en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å 

betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. 

 

 

4. NÆRMERE OM BOLIGEN 

Boligen skal være rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet. Akseptabel kjøpesum 

kan derfor variere noe fra sted til sted. Særlig vil det kunne være aktuelt å godta høyere pris i 

pressområder. For boliger i borettslag vil både kjøpesum og andel fellesgjeld bli lagt til 

grunn for vurderingen. 

 

5. LÅNEUTMÅLING - FINANSIERINGSPAKKER  

Låneutmålingen fastsettes innenfor 100% av kjøpesummen, nybyggings-, 

utbedringskostnader eller boligens verdi pluss eventuelle omkostninger.  

Lånets størrelse vil også, som nevnt under punkt 2, avhenge av den enkeltes økonomi og 

dessuten annen långivers låneutmåling. 

 

Startlån kan gis som topplån eller fullfinansiering. Som prinsipp legger kommunen til grunn 

at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen kan være startlån. For 

særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med boligtilskudd. 

 

Som hovedregel ved kjøp/oppføring, skal 20% av kjøpesummen/nybyggingskostnadene 

finansieres med startlån. 

 

Ved utbedring vil, som hovedregel, lånegrunnlaget være de godkjente utbedringskostnader. 

 

6. RENTE- OG AVDRAGSVILKÅR 

Startlån tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente og avdragsvilkår.  

 

Normalt gjelder følgende vilkår: 

- flytende eller fast rente 

- serie- eller annuitetslån 

- løpetid inntil 30 år 

- avdragsfri periode inntil 5 år 

- månedlige betalingsterminer. 

 



7. BEHANDLINGS- OG TERMINGEBYR 

Engangsgebyr på 0,5% av lånebeløp, minimum kr 500,- / maksimum kr 2.000,-. 

Kommunen beregner et rentepåslag på 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative 

kostnader i tråd med Husbankens retningslinjer. 

 

8. SIKKERHET FOR LÅNET 

Lånet skal ha pant i eiendommen eller adkomstdokumenter til boligen. Lån gitt som 

toppfinansiering skal ha 2. prioritet, dersom lånet utgjør mer enn 50% av finansieringen skal 

lånet som hovedregel ha 1. pr. pantesikkerhet i boligen. 

 

Ved refinansiering skal lånet sikres innenfor dagens omsetningsverdi for boligen. Lånet skal 

alltid sikres med gjeldsbrev og panteobligasjon. 

 

9. OVERFØRING 

Lånet kan overføres til ny eier etter søknad som behandles av rådmannen. 

 

10. KLAGEADGANG 

Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og 

avslag på lån. Klagen må være skriftlig og sendes kontoret som har truffet vedtaket. Klagen 

skal begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over og hvilken endring som ønskes. 

Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Hvis klagen ikke gis 

medhold, sendes den til kommunens klagenemnd. 

 

11. OPPDATERING/ENDRINGER 

Oppdatering/endringer skjer fortløpende i tråd med endringer i Husbankens regelverk for 

låneordningen. Administrasjonen gis fullmakt til å revidere regelverket i samsvar med 

Husbankens til enhver tid gjeldende retningslinjer for startlån. 
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Retningslinjer for startlån 

Vedtatt av Skaun kommunestyre 17.02.2010, k-sak 3/10. 
(ESA: 09/1932) 

 

 

1. FORMÅL 

Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å 

etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. 

 

Husstander med etableringsproblemer er husstander som har behov for hel eller delvis 

finansiering fra kommunen. Finansieringen skal gi husstanden stabile boforhold. 

 

2. HVEM KAN FÅ LÅN 

Startlån er behovsprøvd og kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige 

forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært 

grunnlag og andre vanskeligstilte husstander. 

 

Lånsøkere må dokumentere at husstandens framtidige inntekter og eventuelle stønader er 

tilstrekkelig til å betjene renter og avdrag på lån i tillegg til vanlige levekostnader. 

Dokumentasjonen skal gis i form av en egenvurdering av økonomien slik den vil  være etter 

låneopptaket, dvs. et framtidig budsjett. Kommunen vil foreta sin egen vurdering av 

økonomien, og kan om nødvendig kreve ytterligere dokumentasjon. 

 

Kommunen har ingen øvre inntektsgrense for tildeling av startlån. Hver søknad skal 

behandles individuelt med vekt på søkers helhetlige situasjon. 

 

Søknaden vil bli avslått hvis kommunen mener lånsøker ikke vil kunne betjene framtidige 

betalingsforpliktelser. 

 

Alle husstandsmedlemmer som bidrar til nødvendig inntektsgrunnlag, bør normalt også være 

låntakere. 

 

3. HVA KAN DET GIS LÅN TIL 

 Kjøp av bolig 

Startlån kan gis til kjøp av bolig, enten som topp- eller fullfinansiering. 

 

 Utbedring 

Startlån kan brukes til utbedring av boligen. 

 

 Oppføring av bolig 

Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra Husbanken 

eller andre finansinstitusjoner. 

 

 Refinansiering 

Startlån kan brukes til refinansiering av dyre boliglån dersom det resulterer i at 



husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. 

 

 Forhåndsgodkjenning 

Kommunen kan gi en skriftlig bekreftelse på at lånsøker vil få startlån dersom søker 

finner en egnet bolig med kjøpesum innenfor et bestemt beløp. 

 

Kommunen vil vurdere hvilket behov husstanden har, både med hensyn til bolig og 

finansiering. Valg av bolig og finansieringsløsning forutsetter at husstanden kan bli boende i 

boligen. Uansett er det en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å 

betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. 

 

 

4. NÆRMERE OM BOLIGEN 

Boligen skal være rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet. Akseptabel kjøpesum 

kan derfor variere noe fra sted til sted. Særlig vil det kunne være aktuelt å godta høyere pris i 

pressområder. For boliger i borettslag vil både kjøpesum og andel fellesgjeld bli lagt til 

grunn for vurderingen. 

 

5. LÅNEUTMÅLING - FINANSIERINGSPAKKER  

Låneutmålingen fastsettes innenfor 100% av kjøpesummen, nybyggings-, 

utbedringskostnader eller boligens verdi pluss eventuelle omkostninger.  

Lånets størrelse vil også, som nevnt under punkt 2, avhenge av den enkeltes økonomi og 

dessuten annen långivers låneutmåling. 

 

Startlån kan gis som topplån eller fullfinansiering. Som prinsipp legger kommunen til grunn 

at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen kan være startlån. For 

særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med boligtilskudd. 

 

Som hovedregel ved kjøp/oppføring, skal 20% av kjøpesummen/nybyggingskostnadene 

finansieres med startlån. 

 

Ved utbedring vil, som hovedregel, lånegrunnlaget være de godkjente utbedringskostnader. 

 

6. RENTE- OG AVDRAGSVILKÅR 

Startlån tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente og avdragsvilkår.  

 

Normalt gjelder følgende vilkår: 

- flytende eller fast rente 

- serie- eller annuitetslån 

- løpetid inntil 30 år 

- avdragsfri periode inntil 5 år 

- månedlige betalingsterminer. 

 



7. BEHANDLINGS- OG TERMINGEBYR 

Engangsgebyr på 0,5% av lånebeløp, minimum kr 500,- / maksimum kr 2.000,-. 

Kommunen beregner et rentepåslag på 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative 

kostnader i tråd med Husbankens retningslinjer. 

 

8. SIKKERHET FOR LÅNET 

Lånet skal ha pant i eiendommen eller adkomstdokumenter til boligen. Lån gitt som 

toppfinansiering skal ha 2. prioritet, dersom lånet utgjør mer enn 50% av finansieringen skal 

lånet som hovedregel ha 1. pr. pantesikkerhet i boligen. 

 

Ved refinansiering skal lånet sikres innenfor dagens omsetningsverdi for boligen. Lånet skal 

alltid sikres med gjeldsbrev og panteobligasjon. 

 

9. OVERFØRING 

Lånet kan overføres til ny eier etter søknad som behandles av rådmannen. 

 

10. KLAGEADGANG 

Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og 

avslag på lån. Klagen må være skriftlig og sendes kontoret som har truffet vedtaket. Klagen 

skal begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over og hvilken endring som ønskes. 

Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Hvis klagen ikke gis 

medhold, sendes den til kommunens klagenemnd. 

 

11. OPPDATERING/ENDRINGER 

Oppdatering/endringer skjer fortløpende i tråd med endringer i Husbankens regelverk for 

låneordningen. Administrasjonen gis fullmakt til å revidere regelverket i samsvar med 

Husbankens til enhver tid gjeldende retningslinjer for startlån. 
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1. Bakgrunn

De siste årene har husholdningenes økonomi vært preget av økende gjeldsbelastning, høy 

belåningsgrad på boliglån og mer bruk av avdragsfrie lån. Husholdningenes gjeld og 

boligprisene har i stor grad vist en sammenfallende utvikling. Både gjeld og boligpriser er 

allerede kommet opp på et meget høyt nivå. Det er bekymringsfullt at gjelden har økt mest 

blant de gruppene som har høyest gjeld i forhold til inntekt. Det høye gjeldsnivået har økt 

husholdningssektorens sårbarhet ved renteoppgang, arbeidsledighet og redusert inntekt. 

Rentenivået i Norge har i lengre tid vært meget lavt, og i rentemarkedene forventes det at 

renten skal holde seg lav lenge. Et vedvarende lavt rentenivå øker faren for større ubalanser i 

husholdningenes finanser og i boligmarkedet. Erfaring har vist at dersom en boble utvikles, 

får det alvorlige konsekvenser når den sprekker. Brå og kraftig gjeldskonsolidering i 

husholdningene fører til lavere forbruk og boliginvesteringer, som gir negative ringvirkninger 

i resten av økonomien og som vil bidra til redusert finansiell stabilitet.

Utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeld er av sentral betydning for den finansielle 

stabiliteten. En nøktern utlånspraksis for boliglån kan bidra til å dempe oppbyggingen av 

risiko i husholdningssektoren. Finanstilsynet ga derfor retningslinjer for forsvarlig 

utlånspraksis for lån til boligformål i mars 2010 (rundskriv 11/2010). Retningslinjene skal 

bidra til soliditet i institusjonene, finansiell stabilitet og ivareta forbrukerhensyn.

Med utgangspunkt i situasjonen i bolig- og lånemarkedene som er beskrevet i Finanstilsynets 

rapport Finansielle utviklingstrekk 2011, tematilsynet av bankenes etterlevelse av 

retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål som Finanstilsynet 

gjennomførte våren 2011 og boliglånsundersøkelsen fra august 2011, har Finanstilsynet

foretatt enkelte innstramminger i retningslinjene.

Krav til kundenes betjeningsevne og til en grundig prosess i bankene for å vurdere 

betjeningsevnen videreføres som grunnleggende krav i retningslinjene.

Det er presisert i punkt 2 i retningslinjene at lånekundens totale økonomiske situasjon, 

inkludert all gjeld og andre utgifter, skal tas hensyn til ved vurderingen av betjeningsevne.

I tillegg må bankene ta høyde for en renteøkning på minst 5 prosentpoeng ved vurdering av 

kundenes betjeningsevne. 

Retningslinjene er strammet inn ved at lånet normalt ikke må overstige 85 prosent av boligens 

markedsverdi (mot 90 prosent i retningslinjene fra mars 2010). Videre er det presisert at 

belåningsgraden skal omfatte alle lån med pant i boligen, det vil si at også boliglån som ytes 

av andre långivere skal inngå i beregningen av belåningsgrad.

For rammelån er referanseverdien for forsvarlig gjeldsgrad senket fra 75 prosent til 70 

prosent, jf. punkt 7 i retningslinjene. Det er også i punkt 5 presisert at avdragsbetaling normalt 

skal avtales når det etableres lån med gjeldsgrad over 70 prosent.

Det legges til grunn at det er konkrete likviditetsvurderinger av kunden som er den metoden 

som gir et mest mulig riktig bilde av betjeningsevnen. Bestemmelsen i punkt 2 i tidligere 

retningslinjer om bruk av gjeldsgrad (total gjeld i forhold til brutto inntekt) som et alternativt 

mål for betjeningsevne, er derfor ikke ført videre i de nye retningslinjene.
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Ved avvik fra referanseverdiene i retningslinjene må det foreligge tilleggssikkerheter eller 

være foretatt en særskilt forsvarlighetsvurdering. Etter de nye retningslinjene bør styret i den 

enkelte institusjon fastsette kriteriene for forsvarlighetsvurderingen og følge opp avvik fra 

retningslinjene, jf. punktene 4 og 10.

2. Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig 
utlånspraksis for lån til boligformål

For å kunne virke normgivende og gi grunnlag for rapportering og oppfølging har

Finanstilsynet utformet 10 ”kjøreregler” som gir uttrykk for tilsynets oppfatning av forsvarlig

utlånspraksis for institusjonene som yter boliglån. Retningslinjene vil gjelde både for norske

banker og andre finansinstitusjoner samt filialer av utenlandske banker, ettersom de vil være 

en del av ”general good”-reglene ved at de tar sikte på å beskytte forbrukernes og 

allmennhetens interesser (finansiell stabilitet). Som felles begrep for de institusjoner som 

omfattes av retningslinjene, benyttes ordet ”bank”.

Finanstilsynet vil følge opp retningslinjene gjennom skriftlig rapportering basert på tilpasning

av boliglånsundersøkelsene, ordinære stedlige tilsyn og tematilsyn i norske institusjoner og

ved møter med de utenlandske filialene. Brudd på retningslinjene vil kunne følges opp

gjennom pålegg om økt kapitaldekning i tråd med kapitaldekningsregelverkets Pilar 2, om

nødvendig etter kontakt med hjemlandets tilsynsmyndigheter for filialer av utenlandske

banker.

Finanstilsynet legger til grunn at institusjonene umiddelbart starter arbeidet med å tilpasse

sine interne retningslinjer til Finanstilsynets endrede retningslinjer. Finanstilsynet vil tidlig i 

2012 følge opp institusjonenes gjennomføring av de endrede retningslinjene.

Dette rundskrivet erstatter rundskriv 11/2010.
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Bankenes interne retningslinjer må oppfylle følgende
minstekrav:

1. Grundig prosess. Ved innvilging eller forhøyelse av lån til boligformål må banken ha 

sikker informasjon om låntakeren/e/s inntekt og samlede gjeld (inkludert fellesgjeld i 

borettslag), normalt ved innhenting av ligningsdata og data om løpende lønns- eller annen 

inntekt, og om den bolig som eventuelt skal belånes med pant, basert på en forsvarlig 

verdivurdering.

2. Tilstrekkelig betjeningsevne. Banken bør ha retningslinjer for å beregne kundenes evne til 

å betjene lånet med utgangspunkt i inntekt, alle utgifter, betjening av samlet gjeld i form av 

renter og avdrag (likviditetsoverskudd) og konsekvenser av renteøkning, jf. punkt 8. Dersom 

låntaker har et beregnet likviditetsunderskudd hensyntatt renteøkning, bør som hovedregel 

lånet ikke innvilges, og uansett bør kunden da gis fraråding iht. finansavtaleloven § 47.

3. Belåningsgrad. Banken må ha retningslinjer for å vurdere sikkerhet og låntakers samlede 

boliglån, slik at det også er en viss margin i forhold til aktuell markedsverdi. Normalt må lån 

ikke overstige 85 prosent av boligens markedsverdi, der belåningsgraden omfatter alle lån 

med pant i boligen. Ved vurdering av belåningsgrad vil det også være naturlig å ta hensyn til 

låntakers totale egenkapitalsituasjon.

4. Tilleggssikkerhet. Ved avvik fra normene i punktene 2, 3, 6 og 7 må det enten foreligge en

formell tilleggssikkerhet i form av sikkerhet i annen eiendom, tilsagn om personlig sikkerhet 

for deler av lånet (kausjon/garanti) eller banken må ha gjort en særskilt forsvarlighets-

vurdering. Kriterier for forsvarlighetsvurderingen bør fastsettes av styret i den enkelte bank.

5. Avdrag. Lån som overstiger 70 prosent av boligens verdi bør normalt etableres med 

betaling av avdrag fra 1. termin, slik at det opparbeides en mer betryggende sikkerhetsbuffer.

6. Betjeningsevne for rammekreditter. Rammekreditter kan representere økt risiko for

bankene, og retningslinjene må klargjøre hvilke kundegrupper som kan innvilges 

rammekreditt. Retningslinjene må angi at ved beregning av kundens likviditetsoverskudd bør 

det tas hensyn til at betjeningsevnen vil kunne svekkes vesentlig i kredittiden som følge av 

svekket inntekt ved pensjonering mv. Dersom det er forutsatt at låntaker skal nedbetale 
kreditten etter utløpt kredittid, bør bankene ved beregning av låntakers likviditetsoverskudd 

inkludere renter og avdrag som om kreditten var innvilget som nedbetalingslån.

7. Belåningsgrad for rammekreditter. Innvilgelse av rammekreditter må bygge på en 

forsvarlighetsvurdering, og lånet bør normalt ikke overstige 70 prosent av boligens 

markedsverdi. Det bør i vurderingen skilles mellom de lån som forutsettes nedbetalt etter 

utløpt kredittid og de som skal løpe i låntakers levetid.

8. Konsekvenser av renteøkning. I vurderingen av betalingsevne og eventuell bruk av

reglene om fraråding, må banken ta høyde for at renten kan øke med minst 5 prosentpoeng fra 

det aktuelle nivået. Det er viktig å informere låntakeren godt om dette. Banken bør i sin 

rådgivning alltid klargjøre konsekvensene av valget mellom fast og flytende rente.
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9. Behandling av avvik. I den grad banken finner grunn til å avvike sine interne 

retningslinjer basert på disse minstekravene, må beslutningene om dette fattes på et høyere 

nivå enn de som vanligvis har fullmakt til å gi boliglån.

10. Rapportering. For hvert kvartal skal bankens styre eller ledelsen for utenlandske filialer 

forelegges en rapport om bankens oppfølging av retningslinjene for forsvarlig bolig-

finansiering, der avvik fra retningslinjene identifiseres og rapporteres. Finanstilsynet vil følge 

opp retningslinjene gjennom rapportering basert på tilpasning av de årlige boliglånsunder-

søkelsene, gjennom tilsyn og gjennom møter med filialer. Finanstilsynet vil også kunne 

innhente rapportene forelagt styre eller ledelse.

Morten Baltzersen

Erik Lind Iversen

Kontaktpersoner:
Spesialrådgiver Anders N. Kvam, tlf. 22 93 99 27, e-post: anders.kvam@finanstilsynet.no

Spesialrådgiver Anders Hole, tlf. 22 93 97 72, e-post: anders.hole@finanstilsynet.no
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BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 15/12 I  Formannskapet 07.06.2012: 

 

 

BEHANDLING: 

Repr. Erik Fenstad fremmet følgende tillegg til punkt 2, første avsnitt: 

Sak legges fram for første kommunestyre etterpå. 

 

Repr. Lars Arne Pedersen foreslo: 

Forslag fra rådmann avsnitt 2 generelt strykes i sin helhet. 

 

Rådmannens forslag til pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt. 

 

Ved alternativ avstemning mellom forslagene fra rådmannen og Lars Arne Pedersen, ble 

sistnevntes enst. tiltrådt. 

 

VEDTAK: 

Barnevernsvakt. 

Skaun kommune slutter seg til styringsgruppas anbefaling om ikke å etablere felles 

barnevernsvakt for Orkdalsregionen nå.  

 

Skaun kommune merker seg at styringsgruppa heller ikke går inn for å etablere noe bestillings-

/innkjøpsfellesskap for kjøp av eksterne tjenester, men overlater til hver enkelt av de 

nåværende samarbeidstjenestene å avklare behov og budsjett og så kjøpe inn hver for seg. 

 

Skaun kommune er enig i at det er aktuelt å ta spørsmålet opp på nytt om noen år, etter at flere 

har vunnet erfaring med å kjøpe slike tjenester eksternt. 

 



BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 21/12 I  Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 05.06.2012: 

 

 

BEHANDLING: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Barnevernsvakt 

Skaun kommune slutter seg til styringsgruppas anbefaling om ikke å etablere felles 

barnevernsvakt for Orkdalsregionen nå.  

 

Skaun kommune merker seg at styringsgruppa heller ikke går inn for å etablere noe bestillings-

/innkjøpsfellesskap for kjøp av eksterne tjenester, men overlater til hver enkelt av de 

nåværende samarbeidstjenestene å avklare behov og budsjett og så kjøpe inn hver for seg. 

 

Skaun kommune er enig i at det er aktuelt å ta spørsmålet opp på nytt om noen år, etter at flere 

har vunnet erfaring med å kjøpe slike tjenester eksternt. 

 

2. Generelt 

Skaun kommune slutter seg til at helheten for oppgavefordeling i regionen blir vurdert på 

overordna nivå i tjenestesamarbeidet, seinest på styringsgruppemøtet i juli 2012. 

 

Prinsipper for fordeling av framtidige kostnader i fellestjenestene behandles som en egen sak i 

kommunestyret, etter innstilling fra styringsgruppa. 

 



Arkivsaksnr.:12/1006 

 

 

SAKEN GJELDER: 

TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN - BARNEVERNSVAKT  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
1. Barnevernsvakt 

Skaun kommune slutter seg til styringsgruppas anbefaling om ikke å etablere felles 

barnevernsvakt for Orkdalsregionen nå.  

 

Skaun kommune merker seg at styringsgruppa heller ikke går inn for å etablere noe 

bestillings-/innkjøpsfellesskap for kjøp av eksterne tjenester, men overlater til hver enkelt av 

de nåværende samarbeidstjenestene å avklare behov og budsjett og så kjøpe inn hver for seg. 

 

Skaun kommune er enig i at det er aktuelt å ta spørsmålet opp på nytt om noen år, etter at flere 

har vunnet erfaring med å kjøpe slike tjenester eksternt. 

 

2. Generelt 

Skaun kommune slutter seg til at helheten for oppgavefordeling i regionen blir vurdert på 

overordna nivå i tjenestesamarbeidet, seinest på styringsgruppemøtet i juli 2012. 

 

Prinsipper for fordeling av framtidige kostnader i fellestjenestene behandles som en egen sak i 

kommunestyret, etter innstilling fra styringsgruppa. 

 

SAKSDOKUMENTER: 

Dokumentene finnes på: www.orkdalsregionen.no. Velg Prosjekter for tjenestesamarbeid, og deretter 

Rapporter og utredninger  
 

1. Rapport fra prosjektgruppa for Interkommunal barnevernvakt, datert 31. januar 2012 

(ikke utsendt) 

2. ”Tjenestesamarbeid – iverksetting for barnevernsvakt og skatteinnkreving”, notat, 

oppdatert 16.03.2012 (ikke utsendt) 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Bakgrunn 

Ni av kommunene i Orkdalsregionen – Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Rindal, 

Skaun og Snillfjord – deltar i et prosjekt for utvikling av framtidig tjenestesamarbeid og 

tilhørende folkevalgt styring av interkommunalt samarbeid. 

 

Grunnlaget for prosjektarbeidet er ei felles intensjonserklæring som ble vedtatt i alle ni 

kommunestyrer i 2010, og som bl.a. sier at: 

 

Etter kommunevalget i 2011 skal det – med utgangspunkt i at medlemskommunene skal bestå 

som egne kommuner - være etablert et helhetlig og forpliktende samarbeid om administrative 

støttefunksjoner, kompetansekrevende tjenester og plan- og utviklingsoppgaver som best kan 

løses gjennom samarbeid i Orkdalsregionen.  

 



Styringsgruppa består av ordførere og rådmenn i de ni prosjektkommunene. Under sitt møte på 

Frøya 13.04.2012 vedtok styringsgruppa enstemmig ei felles innstilling om barnevernsvakt og 

skatteinnkreving, som sendes til kommunene, med tilråding om at kommunestyrene før 

sommeren 2012 fatter likelydende vedtak. 

 

De to delprosjektgruppene for barnevernsvakt og skatteinnkreving har lagt fram sine 

innstillinger innen fristen 01.02.2012, som rådmannskollegiet satte høsten 2011. 

 

Notatet ” Tjenestesamarbeid – iverksetting for barnevernsvakt og skatteinnkreving” 

oppsummerer de viktigste elementene i de to innstillingene og skisserer hvordan framtidig 

samarbeid på de to fagområdene kan innpasses i et helhetlig opplegg for tjenestesamarbeid i 

Orkdalsregionen. 

 

Sammendrag fra delprosjektgruppas rapport - barnevernsvakt 

Her følger delprosjektgruppas sammendrag: 

 

Dagens ordninger er på ingen måte tilfredsstillende i forhold til kravene formulert i 

innledningen/bakgrunn. Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap utenfor 

normal kontortid. Det betyr at vakten må bemannes hverdager etter k1.16.00 til k1.08.00 neste 

dag, samt alle helger og høytider. Alene vil ikke noen av barneverntjenestene kunne etablere 

tilfredsstillende profesjonelle barnevernsvaktordninger, men at behovet for å få på plass en 

barnevernsvaktordning er tilstede for alle våre kommuner. 

 

Barnevernpanelet er helt tydelig i sin rapport om at det bør etableres fullverdige 

akuttberedskap i alle landets kommuner, og skisserer en mulig løsning ved å knytte dette nært 

opp mot politidistriktene. 

 

Nova rapporten belyser at det er store forskjeller i landets kommuner på muligheten for å få 

barnevernfaglig hjelp når kriser oppstår etter kontortid. Samtidig er det pr. i dag ingen klare 

retningslinjer i forhold til denne type organisert beredskap i kommunene. Barnets beste og 

barns rett til hjelp til rett tid er mål som det er mulig å nærme seg om den politiske viljen er 

tilstede, men som pr. i dag ikke er hjemlet i noen lov. Lov om barneverntjenester krever ikke 

at kommunene har beredskap i form av barnevernvakt, men loven stiller krav om at 

kommunene skal sikre en akuttberedskap i barnevernet. 

 

Vi har nå i henhold til mandatet belyst de to alternativene forprosjektet konkluderte med at vi 

skulle se på. 

 

I forhold til å etablere en egen regional barnevernvakt har vi belyst dette med behov for 

kontorplass, bemanning, organisering, lokaliserting, arbeidstid/oppmøtested og 

arbeidsgiveransvar. Bruk av programvare og IKT løsninger har vi ikke funnet naturlig å belyse 

i forhold til vårt delprosjekt. 

 

Gruppa har konkludert med at den beste og rimeligste løsningen vil være å kjøpe tjenesten fra 

Trondheim. 

 

Dette vil for den enkelte barnevernsleder bety at de har "fri" når de går hjem fra jobb k1.16.00 

og til neste dag, de har "fri" i alle helger og høytider. 

 

Ved å opprette en felles barnevernsvakt for de 11 kommunene, som en del av 



barneverntjenesten, vil dette medføre at tjenestene har vakter hver dag fra k1.16.00 til k1.08.00 

neste dag, i alle høytider og helger. I tillegg vil en av de 4 barnevernslederne har ansvaret 

"hele tiden". Vi vet også at det finnes ansatte/saksbehandlere i dag, som ønsker å jobbe i en 

vaktording. Disse vil ha mulighet for å søke/hospitere hos barnevernsvakta i Trondheim. 

 

Prosjektgruppa konkluderer med at kjøp av tjenester fra Trondheim kommunale 

barnevernsvakt vil være det beste alternativet både i forhold til kvalitet, faglighet og pris. 

 

Rådmannskollegiets vurderinger - barnevernsvakt 

Rådmannskollegiet i Orkdalsregionen har gjort følgende vurderinger om barnevernsvakt: 

 

Rådmannskollegiet mener at rapporten fra gruppa kunne være et godt utgangspunkt for å 

etablere felles barnevernsvakt fra 01.01.2013. 

 

Delprosjektgruppa legger stor vekt på ønske fra mange ansatte om å ha "fri" når de går hjem 

fra jobb kl 16.00 og til neste dag, og å ha "fri" i alle helger og høytider. 

 

Gruppa går klart og tydelig inn for å kjøpe tjenester fra Trondheim kommune. 

Rådmannskollegiet så i utgangspunktet for seg oppbygging av ei felles tjeneste i regionen, og 

mener at det kunne være ei mer robust løsning, men går likevel ikke inn for å etablere felles 

barnevernsvakt nå. Det kan være aktuelt å ta spørsmålet opp på nytt om noen år, etter at flere 

av de nåværende samarbeidstjenestene har vunnet erfaring med å kjøpe tjenester eksternt. 

 

Det er store kostnader knytta til å etablere vaktordninger. Det gjelder både ved å kjøpe 

tjenester eksternt og dersom en vil etablere sin egen tjeneste i regionen. Dermed er det ikke 

opplagt at alle nåværende interkommunale barnevernstjenester vil finne økonomisk grunnlag 

for å etablere omfattende vaktordninger. 

 

Dersom en forlater alternativet med å etablere egen vakttjeneste i regionen, er det ikke noe 

obligatorisk krav at alle må kjøpe tjenester fra Trondheim. Ved eksternt kjøp gjelder 

regelverket for offentlige anskaffelser. 

 

Det kunne være mulig å etablere et bestillings-/innkjøpsfellesskap på samme måte som for 

felles innkjøp av fagsystemer for lønn/personal/økonomi.Men rådmannskollegiet går ikke inn 

for å bygge opp noe apparat for felles innkjøp i dette tilfellet. Hver enkelt av de nåværende 

samarbeidstjenestene kan heller avklare behov og budsjett og så kjøpe inn hver for seg. 

 

Om en likevel vil etablere ei egen interkommunal tjeneste, tilsier det organisering av et 

iverksettingsprosjekt. En måtte velge en tydelig leder for iverksettinga og sørge for god 

involvering av tillitsvalgte. En måtte også avklare behovet for folkevalgt styring og ta stilling 

til om tjenesten bør integreres i en eventuell samkommune. I motsatt fall måtte en velge en 

vertskommune, og tilpasse valget til helheten for oppgavefordeling i regionen.  

 

Rådmannskollegiets vurdering her følger saken ved behandling i ordfører-AU og 

styringsgruppa og kan seinere være grunnlag for utarbeidelse av et felles saksframlegg som 

sendes til kommunestyrene. 
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0. Innledning 

 
De to delprosjektgruppene for barnevernsvakt og skatteinnkreving har lagt fram sine 
innstillinger innen fristen 01.02.2012, som rådmannskollegiet satte høsten 2011. 
 
Dette notatet oppsummerer de viktigste elementene i de to innstillingene og skisserer hvordan 
framtidig samarbeid på de to fagområdene kan innpasses i et helhetlig opplegg for 
tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen. 
 
Når det foreligger delprosjektrapporter på de tre øvrige fagområdene etter fristen 01.05.2012, 
vil det bli utarbeidet et tilsvarende notat for disse.  
 
Notatet er utarbeidet av Ingjerd Astad-Steen og Sivert Dombu. Kai Terje Dretvik og Bjarne 
Nordlund har som medlemmer av rådmanns-AU kommet med sine innspill. 
 
Notatet er ment å være grunnlag for drøfting i rådmannskollegiet om hvordan samarbeidet om 
barnevernsvakt og skatteinnkreving bør føres videre. 
 
Notatet er disponert slik at det seinere kan brukes som grunnlag for videre behandling i 
arbeidsutvalg, styringsgruppe og kommunestyrer, når rådmannskollegiets konklusjoner er 
skrevet inn. 
 
For å gjøre innholdet i rapportene fra de to delprosjektgruppene lett tilgjengelig, har en valgt å 
ta de viktigste punktene med i notatet her. Slik kan en få brukbar oversikt uten å lese de to 
rapportene veldig nøye.  
 
Rådmannskollegiets vurderinger er tatt inn i kapitlene 3.4 og 4.3, som er markert med rød 
farge.  
 
I referatet fra møtet i rådmanns-AU 5. mars 2012 er arbeidsprosessen for skatteinnkreving og 
barnevernsvakt beskrevet slik:: 
 
Det foreligger innstilling fra de to aktuelle arbeidsgruppene.  
 
Det er behov for å  
- sette anbefalingene derfra inn i en større sammenheng 
- gå nærmere inn på bl.a. kostnadsnivå på tjenestene og lokalisering 
- foreslå hvordan videre arbeid skal organiseres 
- foreslå ordlyd for likelydende omforente vedtak i kommunestyrene 
 
Til sammen er det ganske omfattende spørsmål som må finne ei avklaring i tillegg til og ved sida av 
anbefalingene fra gruppene. 
 
Ingjerd og Sivert lager i første omgang utkast til et notat/saksframlegg som kan brukes som grunnlag for ei 
drøfting i rådmannskollegiet av de prinsipielle spørsmåla knytta til samarbeid på disse fagområdene. Utkastet 
sendes rundt til medlemmene i rådmanns-AU for merknader og innspill før  en endelig versjon  går til 
rådmannskollegiet. 
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Notatene behandles altså først i rådmannskollegiet, deretter i arbeidsutvalget og så i 
styringsgruppa, før ei innstilling derfra legges fram for hvert enkelt kommunestyre til vedtak 
om tilslutning. Deretter kan nye felles tjenester etableres og settes i verk. 
 
I prosessen fram til endelig vedtak bør det være god dialog med delprosjektgruppene som har 
levert sine rapporter, og med de ansattes tillitsvalgte. 
 
 
1. Mandat for arbeidet 

 
Grunnlaget for arbeidet med hovedprosjektene vinteren 2011-12 ligger i innstillinga fra 
styringsgruppemøtet i Rindal 30.06.2011 og den påfølgende godkjeninga av denne i alle ni 
kommunestyrer i august-september 2011. Teksten i innstillinga er gjengitt i vedlegg 1. 
 
Styringsgruppa godkjente så 16.09.2011 en framlagt plan for hovedprosjektarbeidet og gav 
rådmannskollegiet fullmakt til å fastsette detaljene og gjennomføre arbeidet. 
 

Det overordna mandatet var å legge nødvendig grunnlag for å etablere nye felles tjenester og 
siden iverksette det hele. 
 
Det ble understreket at arbeidet i delprosjekta skulle bygge videre på innholdet i de repektive 
forprosjektrapportene fra mai 2011 og på styringsgruppas innstilling i tilknytning til disse, 
som seinere var vedtatt av kommunestyrene. 
 
 
2. Utdrag fra hovedprosjektplanen 

 

I hovedprosjektplanen framgår det at Styringsgruppa, Arbeidsutvalget (AU) og 
Rådmannskollegiet har overordna myndighet, og det er angitt et sett med oppgaver som må 
løses på overordna nivå. 
 
 Søke om nasjonal finansiering til planlegging, etablering og evaluering.  
 Hente inn erfaringer fra andre regioner på en organisert måte 
 Lage eventuell omstillingsavtale med de ansattes organisasjoner 
 Gi føringer for hvordan administrativt ansvar skal fordeles mellom kommunene 
 Gi føringer for hvordan eventuell endring av arbeidsgiver for noen ansatte skal 

gjennomføres 
 Utarbeide forslag til fordelingsnøkler for kostnader i de nye tjenestene 
 Utarbeide grunnlagsmateriale for kommunenes budsjettering for 2012 
 Vise til aktuelle lovparagrafer og lage juridiske samarbeidsavtaler mellom kommunene 
 Lage eventuelle avtaler med andre offentlige myndigheter 
 Søke om eventuell godkjenning av ny ordning i departementet 
 Lage en konkret plan for iverksetting med 
o tidsplan 
o mulige overgangsordninger 

 Legge planer fram for kommunestyrene til vedtak om formell tilslutning 
 Seinere lede sjølve iverksettingsprosessen fra plan til drift 
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Videre regnes opp oppgaver for hver enkelt av de fem delprosjektgruppene. Noe er likt for 
alle fem, og noe er spesifikt for hvert enkelt delprosjekt. 
 
Disse oppgavene er like for alle fem: 
 
 Ved starten av sitt arbeid skal gruppene detaljere sitt eget arbeidsopplegg. Gruppene 

foreslår tidsbehov, ressursbehov og framdriftsplaner på sine fagområder. De vurderer også  
behovet for frikjøp av ansatte eller innleie av eksterne krefter. Alt dette forelegges for 
rådmannskollegiet til godkjenning. 

 Avgrense hvilke tjenester som skal utføres felles og hva kommunene fortsatt skal gjøre 
hver for seg 

 Vurdere behovet for folkevalgt styring på hvert fagområde og dermed gi føringer for valg 
av overordna styringsmodell 

 Lage en konkret plan for felles tjenester med  
o Dimensjonering, personalbehov, behov for kontorplass 
o innbemanning 
o organisering 
o lokalisering 
o arbeidstid og oppmøtested for ansatte 
o arbeidsgiveransvar 
o sentralbord og kommunikasjon 
o bruk av programvare 
o øvrige nødvendige IKT-løsninger, innfasing av disse, forholdet til felles IKT-tjeneste 
o driftsbudsjett 
o nødvendige investeringer 
o andre økonomiske konsekvenser 

 

Under hvert fagområde nedenfor refereres forhold fra forprosjekta som er spesifikke for de 
enkelte delprosjekta og som var nevnt i mandatet i hovedprosjektplanen. 
 
Den felles malen for innholdet i delprosjektrapportene er tatt inn i vedlegg 2. 
 
 
3. Barnevernsvakt 

 

Hovedprosjektrapporten fra delprosjektgruppa følger dette notatet som eget dokument. 
 

 

3.1 Fra hovedprosjektplanen 

 

Forprosjektet slår fast at dagens ordninger ikke er tilfredsstillende i forhold til kravene, og at  
ingen av de nåværende barneverntjenestene i regionen vil kunne etablere tilfredsstillende 
profesjonelle barnevernsvakt på egen hånd. 
 
Det finnes to valgmuligheter: 
 
1. Inngå samarbeid med Trondheim kommunes barnevernsvakt 
2. Etablere egen profesjonell barnevernsvakt  
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Forprosjektet peker på at å etablere en egen barnevernvakt for deltakerkommunene trolig er 
det beste alternativet. Da vil de ansatte kunne kombinere vakttjeneste med arbeid i den 
ordinære barnevernstjenesten. 
 
Men gruppa er usikker på om dette kan etableres innenfor ramma av det en må betale for en 
avtale med Trondheim kommune. Trondheim kommunes barnvernvakt har etablert et 
profesjonelt tilbud som omfatter Trondheim, Klæbu, Malvik, Melhus, Selbu, Tydal, Meråker, 
Stjørdal, Frosta og Ørland. 
 
Rindal har i dag barnevernstjeneste sammen med Surnadal og Halsa, som ikke er med i 
Orkdalsregionen.  
 

 

3.2 Viktige punkter i gruppas rapport 

 

(Vi-formen er henta fra rapporten, og er ikke omskrevet.) 
 
Gruppa ser et stort behov for at det blir etablert barnevernsvaktordninger som kan ta trykket 
fra tjenesten utover vanlig arbeidstid på hverdager, i helger og høytidsdager. Gruppa ser også 
at hver av de fire tjenestene alene er for små til å etablere robuste og faglige gode nok 
barnevernsvaktordninger. 
 
En utfordring ligger i de store avstandene mellom kommunene. Ved en interkommunal 
etablering med hovedbase i en av de aktuelle kommunene vil vi kunne få en reisetid på opptil 
2,5 timer hver vei. 
 
Barneverntjenestene i de 11 deltakerkommunene er nå organisert i fire interkommunale 
tjenester. Det er bare Orkdal som i en periode fra 2008 har hatt egen barnevernsvakt. 
 
Barnevernsvakta i Orkdal har vært basert på idealisme og få personer, som tok helgevakter 
(hver 4. helg) i tillegg til at de jobbet 100 % stillinger i tjenesten. I tillegg fungerte 
barnevernsleder som bakvakt hver helg. Ordningen ble avviklet for en periode i januar 2012 
som følge av at de ansatte ga tilbakemelding om stor belastning i sitt daglige virke. 
 
Hitra kommune har tidligere kjøpt tjenester fra Trondheim kommunale barnevernvakt. Hitra 
kommune opplevde at Trondheim kommunale barnevernvakt tok i mot telefoner, men at de 
ikke rykket ut når det var behov for det. I stedet kontaktet de ansatte ved Hitra 
barneverntjeneste, som selv måtte rykke ut. På bakgrunn av dette ble ordningen avviklet. 
 
 
Alt. 1: Kjøpe tjenesten fra Trondheim kommunes barnevernsvakt 

 
Trondheim kommunes barnevernvakt har en etablert profesjonell barnevernsvakt som i dag 
omfatter kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik, Melhus, Selbu, Tydal, Meråker, Stjørdal, 
Frosta og Ørland.  
 
Ordningen koster den enkelte kommune 23,- kr. pr. innbygger (2011). Avtalen reforhandles 
hvert år. I henhold til avtalen skal Trondheim kommunes barnevernvakt bistå med 
vaktberedskap i barnevernet utenom ordinær arbeidstid.  
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Dette innebærer at barnevernvakta i Trondheim: 
a) Er barneverntjenesten sin operative tjeneste hva angår krise og akuttid etter lov om 
barneverntjenester, det vil si situasjoner som krever umiddelbar bistand fra 
barneverntjenesten. 
b) Svarer på telefoniske henvendelser til barnevernet på vegne av kommunene 
c) Gir råd og veiledning til lokale instanser når det oppstår behov for å iverksette tiltak for å 
ivareta barn i en akutt situasjon 
d) Overfører informasjon om utført arbeid for kommunen på første virkedag, og skriver 
rapport i etterkant av oppdrag. Deltar i møter der dette er nødvendig for overføring av 
informasjon, samt to møter pr. år knyttet til samarbeid og drift 
e) Følger opp barn og unge fra kommunene som er pågrepet av politiet 
f) Utfører vitneførsel etter oppdrag som bringes inn for rettslig behandling 
g) Inviterer kommunene til to fagdager pr år 
h) Ivaretar kommunenes beredskap i forhold til alarmtelefonen 116111 
 
Saker overføres fra Trondheim barnevernvakt til hjemkommunen første virkedag. 
 
I tillegg er det muligheter for ansatte i barneverntjenesten med gjensidig 
hospitering. 
 
For våre kommuner vil 23 kroner pr innbygger representere følgende utgift: 
 
Kommune innb.tall kostnad interkommunal tjeneste 
Surnadal  5943   136.689 
Rindal   2083   47.909 
Halsa   1644   37.812  221.410 
 
Hitra   4403   101.269 
Frøya   4350   100.050 201.319 
 
Hemne  4232   97.336 
Snillfjord  985   22.655  119.991 
 
Orkdal  11451   263.373 
Skaun   6843   157.389 
Meldal  3903   89.769 
Agdenes  1718   39.514  550.045 
 
Sum   46953  1.092.765 
 
 
 
Alt. 2: Etablere en egen regional profesjonell barnevernsvakt: 

 
Gruppa har også sett på muligheten for å etablere en egen regional barnevernsvakt for de 11 
deltakerkommunene. Vi har sett på om dette kan etableres som en egen tjeneste, eller om det 
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kan inngå som en del av arbeidet i de ordinære barneverntjenestene. Da som et 
interkommunalt samarbeid mellom de 4 interkommunale tjenestene. 
 
I forprosjektet fant vi ut at det pr. i dag ikke eksisterer egne regionale barnevernsvakter i 
Norge som dekker et område med innbyggertall under 200 000. Skal kommunene i 
Orkdalsregionen opprette en egen barnvernvakt kan dette gjøres på to måter: 
 
Alt 1: 
Barnevernsvakt organisert etter "Trondheims-ordningen", som medfører mange småstillinger 
som inkluderer kun vakter på kveld, natt, helger, høytider. Dette vil medføre store 
utfordringer i forhold til rekruttering, kompetanse, turn-over samt stabilitet for å bygge opp en 
faglig god nok tjeneste. Denne organiseringen krever lokaliteter, arbeidsgiveransvar, 
administrasjonskostnader, økte lønnskostnader bilutgifter med mer. 
 
Alt 2: 
Å "bake" inn barnevernsvakt-turnus (modell etter Indre- Østfold) inn i de faste dagstillingene 
for alle barnevernstjenestene i Orkdalsregionen. Dette vil medføre økte småstillinger for 
ansatte, økt press på ansatte, utfordringer knyttet til nyrekruttering, endring av arbeidstid for 
ansatte med dagarbeid, økte lønnskostnader og større krav til arbeidsgiver i forhold til 
kompetanseheving. 
 
Pr. i dag finnes det ikke 10 (14) ansatte i våre tjenester som uttrykker at de ønsker å gå inn i 
en slik turnus. Det vil også medføre at en av de fire interkommurtale tjenestene må ta 
arbeidsgiveransvaret for vaktordningen. I tillegg må lederansvaret for vakten legges hos en av 
de fire barnevernslederne. 
 
Kostnadene for hele vaktordningen for Indre Østfold var i 2010 på 1,3 mill, og de dekte da 11 
kommuner og ca.56.000 innbyggere, noe som gir en pro rate fordeling på ca.23,2 pr. 
innbygger. 
 
 
3.3 Gruppas sammendrag og konklusjon 

 
Dagens ordninger er på ingen måte tilfredsstillende i forhold til kravene formulert i 
innledningen/bakgrunn. Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap utenfor 
normal kontortid. Det betyr at vakten må bemannes hverdager etter k1.16.00 til k1.08.00 neste 
dag, samt alle helger og høytider. Alene vil ikke noen av barneverntjenestene kunne etablere 
tilfredsstillende profesjonelle barnevernsvaktordninger, men at behovet for å få på plass en 
barnevernsvaktordning er tilstede for alle våre kommuner. 
 
Barnevernpanelet er helt tydelig i sin rapport om at det bør etableres fullverdige 
akuttberedskap i alle landets kommuner, og skisserer en mulig løsning ved å knytte dette nært 
opp mot politidistriktene. 
 
Nova rapporten belyser at det er store forskjeller i landets kommuner på muligheten for å få 
barnevernfaglig hjelp når kriser oppstår etter kontortid. Samtidig er det pr. i dag ingen klare 
retningslinjer i forhold til denne type organisert beredskap i kommunene. Barnets beste og 
barns rett til hjelp til rett tid er mål som det er mulig å nærme seg om den politiske viljen er 
tilstede, men som pr. i dag ikke er hjemlet i noen lov. Lov om barneverntjenester krever ikke 
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at kommunene har beredskap i form av barnevernvakt, men loven stiller krav om at 
kommunene skal sikre en akuttberedskap i barnevernet. 
 
Vi har nå i henhold til mandatet belyst de to alternativene forprosjektet konkluderte med at vi 
skulle se på. 
 
I forhold til å etablere en egen regional barnevernvakt har vi belyst dette med behov for 
kontorplass, bemanning, organisering, lokaliserting, arbeidstid/oppmøtested og 
arbeidsgiveransvar. Bruk av programvare og IKT løsninger har vi ikke funnet naturlig å 
belyse i forhold til vårt delprosjekt. 
 
Gruppa har konkludert med at den beste og rimeligste løsningen vil være å kjøpe tjenesten fra 
Trondheim. 
 
Dette vil for den enkelte barnevernsleder bety at de har "fri" når de går hjem fra jobb k1.16.00 
og til neste dag, de har "fri" i alle helger og høytider. 
 
Ved å opprette en felles barnevernsvakt for de 11 kommunene, som en del av 
barneverntjenesten, vil dette medføre at tjenestene har vakter hver dag fra k1.16.00 til 
k1.08.00 neste dag, i alle høytider og helger. I tillegg vil en av de 4 barnevernslederne har 
ansvaret "hele tiden". Vi vet også at det finnes ansatte/saksbehandlere i dag, som ønsker å 
jobbe i en vaktording. Disse vil ha mulighet for å søke/hospitere hos barnevernsvakta i 
Trondheim. 
 

Prosjektgruppa konkluderer med at kjøp av tjenester fra Trondheim kommunale 

barnevernsvakt vil være det beste alternativet både i forhold til kvalitet, faglighet og pris. 

 

 

3.4 Barnevernsvakt - rådmannskollegiets vurdering 
 
Rådmannskollegiet mener at rapporten fra gruppa kunne være et godt utgangspunkt for å etablere 
felles barnevernsvakt fra 01.01.2013. 
 
Delprosjektgruppa legger stor vekt på ønske fra mange ansatte om å ha "fri" når de går hjem fra jobb 
kl 16.00 og til neste dag, og å ha "fri" i alle helger og høytider. 
 
Gruppa går klart og tydelig inn for å kjøpe tjenester fra Trondheim kommune. Rådmannskollegiet så i 
utgangspunktet for seg oppbygging av ei felles tjeneste i regionen, og mener at det kunne være ei 
mer robust løsning, men går likevel ikke inn for å etablere felles barnevernsvakt nå. Det kan være 
aktuelt å ta spørsmålet opp på nytt om noen år, etter at flere av de nåværende samarbeidstjenestene 
har vunnet erfaring med å kjøpe tjenester eksternt. 
 
Det er store kostnader knytta til å etablere vaktordninger. Det gjelder både ved å kjøpe tjenester 
eksternt og dersom en vil etablere sin egen tjeneste i regionen. Dermed er det ikke opplagt at alle 
nåværende interkommunale barnevernstjenester vil finne økonomisk grunnlag for å etablere 
omfattende vaktordninger. 
 
Dersom en forlater alternativet med å etablere egen vakttjeneste i regionen, er det ikke noe 
obligatorisk krav at alle må kjøpe tjenester fra Trondheim. Ved eksternt kjøp gjelder regelverket for 
offentlige anskaffelser. 
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Det kunne være mulig å etablere et bestillings-/innkjøpsfellesskap på samme måte som for felles 
innkjøp av fagsystemer for lønn/personal/økonomi.Men rådmannskollegiet går ikke inn for å bygge 
opp noe apparat for felles innkjøp i dette tilfellet. Hver enkelt av de nåværende samarbeidstjenestene 
kan heller avklare behov og budsjett og så kjøpe inn hver for seg. 
 
Om en likevel vil etablere ei egen interkommunal tjeneste, tilsier det organisering av et 
iverksettingsprosjekt. En måtte velge en tydelig leder for iverksettinga og sørge for god involvering av 
tillitsvalgte. En måtte også avklare behovet for folkevalgt styring og ta stilling til om tjenesten bør 
integreres i en eventuell samkommune. I motsatt fall måtte en velge en vertskommune, og tilpasse 
valget til helheten for oppgavefordeling i regionen.  

 
Rådmannskollegiets vurdering her følger saken ved behandling i ordfører-AU og styringsgruppa og 
kan seinere være grunnlag for utarbeidelse av et felles saksframlegg som sendes til kommunestyrene. 
 
 
 
4. Skatteinnkreving 

 

Hovedprosjektrapporten fra delprosjektgruppa følger dette notatet som eget dokument. 
 

 

4.1 Fra hovedprosjektplanen 

 
Fra juni 2011 vil regionen har følgende samarbeidskonstellasjoner for skatteoppkreving: 
 Melhus, Skaun og Midtre Gauldal  
 Hitra og Frøya 
 Orkdal, Agdenes og Rindal 

 
De øvrige kommunene (Hemne, Meldal og Snillfjord) har egen skatteoppkrever. Alle 
kommuner med unntak av Snillfjord er tilknytta større samarbeidsområder for 
arbeidsgiverkontroll. Hitra og Frøya har slik kontroll sammen. 
 
Forprosjektgruppa anbefalte ei videre utredning av samarbeid på dette området, men 
konkluderte ikke på hva omfanget av et slikt samarbeid kan være. Etter innstilling fra 
rådmannskollegiet er konklusjonen i styringsgruppa likevel at prosjektkommunene inviteres 
til å vedta en intensjon om å etablere ei felles Skatteinnkrevertjeneste fra 2012.  
 

Gruppa fikk som særskilt oppdrag å vurdere hva som er tjenlig organisering av 
arbeidsgiverkontrollen 
 
 
4.2 Viktige punkter i gruppas rapport 

 
Sammendrag: 
 

Skatteinnkreving er ett av 5 delprosjekter i Tjenestesamarbeidsprosjektet for 

Orkdalsregionen. Gruppa har bestått av representanter fra hver av kommunene i 

Orkdalsregionen, med unntak av Rennebu, samt to tillitsvalgte. 
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Gruppas mandat har vært å danne grunnlag for felles skatteoppkrever fra 2012. Dette er et 

ambisiøst mål, og gruppa anser 01.01.13 som tidligste oppstartstidspunkt for et felles 

skatteoppkreverkontor. Noen kommuner er dessuten bundet av avtaler i eksisterende 

samarbeid, og de vilkår for oppsigelse som ligger i disse. 

 

Samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen vil gjøre tjenesten robust til å møte utfordringer 

som ferieavvikling, kompetanseutvikling og arbeidsmarked.  

 

Skatteoppkreveren har også ansvar for arbeidsgiverkontroll, og mange av kommunene deltar 

i dag i et felles kontrollmiljø utenfor regionen. Det finnes kompetanse i regionen, og gruppa 

anbefaler å se på mulighetene til å videreutvikle dette. 

 

Flere skatteoppkrevere/ kemnere har også kompetanse på innkreving av kommunale krav og 

legalpantekrav (kommunale avgifter og eiendomsskatt), og gruppa mener det er naturlig å 

vurdere om dette er oppgaver som skal følge med til et felles kontor. 

 
 

4.2.1 Dagens situasjon i regionen 

 
Skaun har felles skatteoppkreverkontor med Melhus og Midtre Gauldal med Melhus som 
vertskommune. Hitra og Frøya har felles skatteoppkreverkontor med Hitra som 
vertskommune. Orkdal, Agdenes og Rindal har felles skatteoppkreverkontor med Orkdal som 
vertskommune. Meldal, Hemne og Snillfjord har egne skatteoppkreverkontor. 

 
Med unntak av Frøya, Hitra, Snillfjord og Rindal er kommunene tilknyttet 
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag i Malvik. Rindal er i ferd med å bli tilknyttet 
arbeidsgiverkontrollen ved Nordmøre Kemnerkontor i Kristiansund. Frøya og Hitra har felles 
kontrollenhet på Hitra, mens Snillfjord utfører denne oppgaven selv. 
 
Skatteoppkrever-/ kemnerkontorene løser også andre oppgaver.  
Snillfjord: Fakturering og innkreving av kommunale krav, bostøtte. 
Meldal og Hemne: Tvangsinnfordring av pengekrav. 
 
Skaun, Agdenes, Rindal, Frøya er i et samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen i dag, mens 
myndigheten til innfordring av pengekrav og legalpantekrav ligger hos den enkelte kommune.  
 

Skatteoppkrever har særnamskompetanse for skattekrav og for kommunal eiendomsskatt og –
avgift. Dette betyr at skatteoppkrever kan avholde utleggsforretninger og nedlegge 
utleggstrekk for disse. 
 
Dersom kommunene skiller innkreving av skatt og legalpantekrav, mister man muligheten til 
å nedlegge utleggstrekk for legalpantekravene og må forholde seg til å begjære tvangssalg 
som innfordringsmiddel – også for relativt små beløp. 
 
Flere av kommunene har i dag organisert seg slik at skatteoppkrever har ansvaret for all 
innfordring, både skattekrav, legalpantekrav og annen fakturering; barnehage, husleie m.v. 
Man bør i et samarbeid om skatteinnkrevingstjenesten også vurdere om det er hensiktsmessig 
med et samarbeid om andre kommunale krav enn bare skatt – eller om kommunene bør bygge 
opp et eget innkrevingsmiljø for det som blir igjen – eventuelt forskjellige løsninger etter hva 
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den enkelte kommune ønsker. Man må i så fall utrede nærmere distinksjonene mellom 
egeninkasso/fremmedinkasso. 
 
Rindal, Skaun og Frøya kjøper innfordringstjeneste av eksterne inkassofirma.   
 
 
4.2.2 Fordeler og utfordringer 

 
Fordeler ved samarbeid: 

- Kompetanse på kontor – vidt fagfelt, oppgaveløsning ved kompliserte saker. 
- Opplæring av nyansatte i hele regionen. 
- Personellmessig – fravær, ferie, kurs og annet. 
- Samlokalisering med skattekontor (ligning) gir muligheter for bedre samarbeid og 

mer effektiv oppgaveløsning. 
- Rekruttering. 

 
 
Mulige utfordringer: 

- Geografiske avstander. 
- Beholde dagens kompetanse. 
- Redusert lokalt arbeidstilbud. 
- Administrasjon. 

 
 

4.2.3 Dimensjonering, personalbehov, organisering 

 
Ved å tilby alle ansatte plass i ny organisasjon, vil en del arbeidsplasser være igjen i egen/ 
gammel organisasjon. Gruppa antar at det ikke er samsvar mellom dagens 11,55 (0,7 av disse 
er arbeidsgiverkontroll Snillfjord, Hitra/ Frøya) årsverk på området i hver kommune i dag og 
behovet i en felles enhet.  
 
Hvorvidt innkreving av legalpantekrav og arbeidsgiverkontroll vil bli tillagt det nye kontoret 
vil ha betydning for bemanningsbehovet. 

 
Gruppa antar med bakgrunn i erfaring fra etablerte samarbeidsløsninger at det er mulig å 
besørge kontoret med 7-8 årsverk, men at det kan være naturlig at alle ansatte får mulighet til 
å flytte over til det nye kontoret. Bemanningsreduksjon vil da følge som naturlig avgang og 
ikke ønske om overflytting. 
 
Lederstillinga lyses ut, for øvrig vil stillingene i stor grad bli besatt av ansatte i kommunene. 

 
Arbeidsgiverkontroll.  
Dagens løsninger fungerer godt i kommunene i dag. Gruppa anser dette som tilfredsstillende, 
og ønsker ikke å fremme forslag om endring av dagens løsning. Gruppa vil likevel bemerke at 
det i dag er kompetanse i regionen, og det er naturlig å se også denne delen av 
skatteoppkrevervirksomheten i et tjenestesamarbeid. Dette må da evt. følge som et naturlig 
trinn 2 når et samarbeid er etablert. 
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Andre oppgaver. 
Inndrivelse av legalpantekrav (kommunale avgifter og eiendomsskatt) er også vurdert som en 
oppgave som kan legges til en felles tjeneste.  
 
 
Forprosjektrapporten pekte på 3 mulige samarbeidsløsninger. Gruppa har vurdert samtlige, og 
mener at vertskommuneløsning med ett avdelingskontor er mest hensiktsmessig. 
Vertskommunesløsning er valgt der det foreligger samarbeid i regionen i dag, og er også mest 
vanlig i andre regioner. 
 
I en vertskommuneløsning har én kommune ansvaret for tjenesteproduksjonen. Samtlige 
medarbeidere er ansatt og har sitt arbeid i vertskommunen. Dette innebærer at både faglig, 
personellmessig og administrativt ansvar er lagt til vertskommunen. Vertskommunen blir en 
utfører, mens deltakerkommunene blir en bestiller av tjenesten. Omfanget, kvaliteten og 
betalingen for tjenestene reguleres i avtaler. 
 
For å utnytte mulighetene som ligger i en felles skatteoppkreverfunksjon er samlokalisering et 
viktig moment.  
 
Gruppas utgangspunkt er organisering med ett hovedkontor, men det er behov for minst ett 
avdelingskontor med hensyn til geografisk utstrekning.  
 
Felles skatteoppkrever for tjenesten. 
 
 
4.2.4 Lokalisering og tilrettelegging 

 
Avstand må tillegges vekt. Regionen er vidstrakt, og lokalisering av kontor vil ha betydning 
både for den enkelte skatteyter og for tilgang til arbeidskraft. 
 
Med tanke på vanskeligstilte skattebetalere og utenlandske arbeidstakere er det en fordel med 
kontakt mellom skatteoppkreverkontor og skattekontor da det erfaringsmessig er en del 
misforståelser ang. kontorenes oppgavefordeling. I tillegg er det praktisk ift oppgaveløsning 
både mellom skatteoppkreverne og skattekontorene, og for skatteyterne.  

 
Flere skatteoppkrevere har innfordring av både skatt og kommunale krav og avgifter. Det er 
en fordel å se kravene i sammenheng. 
 
Gruppa har vurdert momentene ovenfor og mener det er naturlig å organisere 
skatteoppkreverkontor i nærhet til skattekontor. Etter siste omorganisering vil dette si 
hovedkontor i Orkdal, med avdelingskontor på Hitra. Med en slik lokalisering er også 
hensynet til reiseavstand vurdert. Gruppa har bare vurdert skatteoppkreverfunksjonen i denne 
sammenheng, iht. mandatet vi er gitt. Øvrig oppgaveløsning i den enkelte kommune er ikke 
en del av dette. 
 
Gruppa synes det er naturlig at ansatte som får lang arbeidsreise som følge av 
omorganiseringa, kan vurderes å gis kompensasjon for dette. 
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Administrative støttefunksjoner besørges av vertskommunen. Kontorlokaler forutsettes 
besørget av vertskommunen lokalisert nær skattekontor. I tillegg kommer utgifter til 
kontorplasser og kommunikasjon.  
 
Det er innført felles fagsystem skatt (SOFIE) for hele landet, og en samlokalisering krever 
samordning i fagsystemet. Noe ressurs til forberedelse til overgang må påregnes i den enkelte 
kommune.  
 
SOFIE er ikke godkjent arkivsystem, og de ulike kommunene har løst dette forskjellig.  
Elektronisk arkiv vil effektivere arbeidet, og gjøre det lettere med koordinering av avdelinger. 

 
Innfordring av legalpantekrav vil effektiviseres ved en felles IKT-løsning med samme 
fagsystem innen fakturering/ regnskap. 

 
Tidligst mulige oppstartdato er 1.1.2013. Oppsigelsestid for inngåtte samarbeidsavtaler setter 
også begrensninger for framdrift for enkelte kommuner. Det er ikke ønskelig fra gruppas side 
med trinnvis iverksetting, men den tar inn over seg at det er en mulighet. 
 
Det må utarbeides samarbeidsavtale mellom deltakerkommunene.  
 
Gruppa anbefaler at de samarbeidsavtalene som  eksisterer på skatteoppkreverområdet i 
regionen i dag, danner grunnlag for videre avtaler. 
 
Felles skatteoppkrever må godkjennes av Skatteetaten. Det må være eget 
organisasjonsnummer for fellestjenesten.  

 
 

4.2.5 Behovet for folkevalgt styring på fagområdet 

 
Området er sterkt regelstyrt, og gruppa synes det er lite hensiktsmessig med politisk styring, 
da det er lite som kan påvirkes av den enkelte kommune. Det er heller ikke vanlig hos andre 
felles skatteoppkreverkontor. 

 
Gruppa ser at det kan være behov for en administrativ styringsgruppe som vedtar budsjett og 
dimensjonering av tjenesten. Samarbeidsavtale ligger til grunn. 

 
Faglig kontroll av skatteoppkreverne utføres av Regional kontrollenhet, Skatt Midt-Norge.  

 
Arbeidsgiveransvar vil ligge hos vertskommune. 
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4.3 Skatteinnkreving - rådmannskollegiets vurdering 

 
Rådmannskollegiet ser rapporten som et godt utgangspunkt for å etablere felles 
skatteinnkrevertjeneste og går inn for å etablere ei slik tjeneste med virkning fra 01.01.2013. 
 
Rådmannskollegiet mener at arbeidsgiverkontroll og innkreving av legalpantekrav hører inn som en 
naturlig del av ei framtidig felles innkrevingstjeneste, men har kommet til at det trolig er mest 
hensiktsmessig å innlemme disse som seinere trinn. 
 
Det kan reises spørsmål ved om tjenesten som i utgangspunktet skal foreta innkreving, også bør ha 
kompetanse og kapasitet til å bistå kommunene i prosesser knytta til eiendomsskatt. Det er delte 
meninger om dette i rådmannskollegiet. Det er mulig å tenke seg et opplegg for at enkeltkommuner 
kan kjøpe tilleggstjenester etter behov. Men mange kommuner som har kompetanse på 
eiendomsskatt uten at denne er knytta til skatteinnkrevertjenesten, er skeptiske til å legge slike 
oppgaver inn i ei interkommunal tjeneste. 
 
Gruppa foreslår Orkdal som vertskommune, med ei avdeling på Hitra. Alle skal være ansatt i den 
samme vertskommunen. En må avklare om Orkdal er villig til å ta på seg oppgaven. Helheten for 
oppgavefordeling i regionen må vurderes på overordna nivå i tjenestesamarbeidet. 
 
Det må utarbeides en administrativ vertskommuneavtale, for det er neppe grunnlag for noe eget 
folkevalgt styringsorgan på dette fagområdet. Rutiner for overordna plan- og budsjettstyring på 
administrativt nivå må da evt inngå i vertskommuneavtalen, eller kanskje legges til regionrådet. 
 
En må ta stilling til om ansatte som får lang arbeidsreise som følge av omorganiseringa, kan gis 
kompensasjon for dette. Dette gjelder også på andre fagområder. 
 
Det er mulig å organisere et iverksettingsprosjekt med den samme gruppa og en valgt vertskommune 
i spissen. Det bør velges en tydelig leder for iverksettinga. En må sørge for god involvering av 
tillitsvalgte. En framdriftsplan må avklare bl.a. når en formell avtale må være vedtatt av 
kommunestyrene og når en skal rekruttere leder og anna personell. Videre må en finne ut eksakt 
hvilke avklaringer som må skje med mer sentrale myndigheter, og så gjennomføre disse. 
 
Dessuten er det behov for å avklare særskilt holdningene i Skaun, som har to års oppsigelsefrist på sin 
nåværende samarbeidsavtale med Melhus og Midtre Gauldal. 
 
Rådmannskollegiets vurdering her følger saken ved behandling i ordfører-AU og styringsgruppa og 
kan seinere være grunnlag for utarbeidelse av et felles saksframlegg som sendes til kommunestyrene. 
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Vedlegg 1 

 
 
Kommunestyrenes vedtak om tjenestesamarbeid august 2011 

 
Alle kommunestyrer har slutta seg til innstillinga fra styringsgruppas møte 30.06.2011: 
 
Styringsgruppa tar ”Arbeidsutvalgets innstilling om tjenestesamarbeid”, datert 17 juni 2011 til etterretning.  
 
Styringsgruppa viser til intensjonserklæringa som ble vedtatt av alle kommunestyrene i 2010, og anbefaler at de 
ni prosjektkommunene forplikter seg til å utvikle tjenestesamarbeid i et omfang og med ei framdrift som 
samsvarer med innstillinga, med folkevalgt styring som følger av samtidig vedtak om dette i egen sak. 
 
Styringsgruppa tilrår at kommunene innen 12.09.2011 fatter slikt vedtak:  
 
Xx kommune ønsker å delta i et forpliktende samarbeid om nye fellestjenester i Orkdalsregionen, i samsvar med 
det innstillinga fra arbeidsutvalget datert 17 juni 2011 beskriver.  
 
Xx kommune vil derfor delta i hovedprosjekt høsten 2011 for å avklare organisering av fellestjenester med 
oppstart fra 2012 eller 2013 på følgende fagområder: 
 IKT 
 Barnevernsvakt 
 Skatteinnkreving 
 Byggesak/kart/oppmåling 
 Brann og redning  

 
Xx kommune vil videre delta i hovedprosjekt i 2012 eller seinere på følgende fagområder: 
 PP-tjeneste 
 Kulturskole 
 Voksenopplæring 

 
Andre tjenester kan komme til etter hvert, etter vedtak i kommunenes/regionens styringsorganer.  
 
Framtidig samarbeid organiseres i samsvar med eget vedtak om folkevalgt styring av samarbeidet. 
 
Før iverksetting av samarbeidet forelegges hovedprosjekta på alle fagområder for hver enkelt kommune til 
godkjenning. 
 
Xx kommune er innforstått med at de kommunene som i dag har samarbeidsordninger med kommuner utenfor 
regionen, må få tid til å kunne avvikle slike ordninger.  
 
Styringsgruppa får fullmakt til  
 å justere og detaljere dette opplegget etter behov når kommunene har behandlet saken i august 2011 
 å legge nødvendige rammer for hovedprosjektfasen og gi rådmannskollegiet ansvar for detaljplanlegging og 

gjennomføring 
 å avklare hvilke økonomiske ressurser som trengs for å gjennomføre hovedprosjektarbeidet og til å utligne 

dette på deltakerkommunene 
 å fastsette framdrift og frister, herunder hva som er tjenlig innfasing av IKT-samarbeidet og hvordan 

oppstart på andre fagområder henger sammen med utviklinga innenfor IKT 
 å innstille til likelydende vedtak i deltakerkommunene om tilslutning og oppstart 

 
 
 

Mål for tjenestesamarbeidet 

 
Målene for samarbeidet er gjengitt i hovedprosjektplanen, som styringsgruppa godkjente i 
september 2011: 
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Hovedmålet er at Orkdalsregionen skal utvikle seg til en strategisk samarbeidsallianse med 
tjenestesamarbeid, utviklingsoppgaver og interessepolitisk samarbeid. Med utgangspunkt i at 
medlemskommunene skal bestå som egne kommuner skal det etableres et helhetlig og 
forpliktende samarbeid om administrative støttefunksjoner, kompetansekrevende tjenester og 
plan- og utviklingsoppgaver som best kan løses gjennom samarbeid i regionen.  
 
Mål for tjenestesamarbeidet: 
 
 Utvikle bedre kvalitet på tjenester og service til innbyggerne  
 Oppnå mer effektiv ressursbruk  
 Høste stordriftsfordeler innenfor kommunal administrasjon og tjenesteyting  
 Få lettere tilgang på spesialkompetanse  
 Tilby bredere fagmiljø og dermed mer utviklende og attraktive arbeidsplasser for de 

tilsatte 
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Vedlegg 2 

 
 
Mal for innholdet i delprosjektrapportene 

 
Følgende mal er tatt inn i hovedprosjektplanen, som styringsgruppa godkjente i september 
2011: 
 
Hver delprosjektgruppe utarbeider en skriftlig rapport som gir svar på oppgavene som er 
omtalt i kap 3.2. De fleste oppgavene er felles for alle fem gruppene, men noen er spesifikke 
for hver gruppe. 
 
Rapporten kan disponeres slik: 
 

1. Sammendrag 
2. Innledning 

Bakgrunn, mandat, oppnevning, forutsetninger 
3. Arbeidsprosessen 
4. Dagens situasjon i regionen 
5. Erfaringer fra andre interkommunale samarbeid på fagområdet 
6. Forslag til konkret plan for felles tjeneste  

o Avgrensing av hvilke oppgaver/tjenester som skal utføres felles og hva 
kommunene fortsatt skal gjøre hver for seg 

o Dimensjonering, personalbehov, behov for kontorplass 
o innbemanning 
o organisering 
o lokalisering 
o arbeidstid og oppmøtested for ansatte 
o arbeidsgiveransvar 
o sentralbord og kommunikasjon 
o bruk av programvare 
o øvrige nødvendige IKT-løsninger, innfasing av disse, forholdet til felles IKT-

tjeneste 
o driftsbudsjett 
o nødvendige investeringer 
o andre økonomiske konsekvenser 

7. Forslag til plan for iverksetting 
o Tidsplan 
o Evt trinnvis iverksetting 
o mulige overgangsordninger 
o delegering av myndighet, juridiske samarbeidsavtaler mellom kommunene 
o eventuelle behov for avtaler med andre offentlige myndigheter 

8. Vurdering av behovet for folkevalgt styring på fagområdet 
o Hvilke føringer ligger i særlov (vise til aktuelle lovparagrafer)?  
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Forord

Prosjektet for å få på plass en tilfredsstillende barnevernsvakt, har vært en del

av det store prosjektet for tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen i 2011. Åtte

ulike forprosjekter med hver sine gruppeledere, startet opp 2. mars 2011.

Det ble levert en rapport for forprosjektet 16. mai samme år.

Den nye prosjektgruppa fikk i oppdrag å videreføre konklusjonen i forprosjektet

til et hovedprosjekt med oppstart oktober 2011. Hovedprosjektet har som mål å

belyse to mulige måter for å få på plass barnevernsvakt i våre kommuner, for så

konkludere med en av dem.

Styringsgruppas føringer for prosjektet:

Styringsgruppa (samarbeidskomiteen) vedtok i sitt møte 29.10.2010 oppdraget

for gruppene, og det er gjengitt i sin helhet nedenfor. I nytt møte 11.2.2011

vedtok styringsgruppa en mer detaljert prosjektplan med tilhørende aktiviteter

og tidsplan for forprosjektet.

Avgrensing av hvilke oppgaver/tjenester som skal utføres felles og hva

kommunene fortsatt skal gjøre hver for seg.

Dimensjonering, personalbehov, behov for kontorplass.

Bemanning

Organisering

Lokalisering

Arbeidstid og oppmøtested for ansatte.

Arbeidsgiveransvar.

Sentralbord og kommunikasjon

Bruk av programvare

Øvrige nødvendige IKT-løsninger, innfasing av disse, forholdet til felles IKT

tjeneste.

Driftsbudsjett

Nødvendige investeringer.

Andre økonomiske konsekvenser.

I forhold til vår kartlegging/belysning har det vært naturlig å trekke inn aktuelt

stoff fro to ferske rapporter i forhold til temaet "Barnevernvakt". Den ene er

Barnevernpanelets rapport fra 2011 og den andre er Novas rapport; "Problemer

har ikke kontortid, akuttberedskap i barnevernet". Vi har også innhentet

informasjon og fakta fra etablerte barnevernsvakter, i tillegg har gruppa hatt

møte med barnevernsvakta i Trondheim.
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Konklus'on hoved ros'ekt

Prosjektgruppa konkluderer med at kjøp av tjenester fra Trondheim kommunale
barnevernsvakt vil være det beste alternativet både i forhold til kvalitet,

faglighet og pris.

1.Sammendra fra for ros'ektet

Dagens ordning er på ingen måte tilfredsstillende i forhold til formål og
primceroppgaven til ei barnevernsvakt. Av de 11 kommunene prosjektet

omhandler, er det i dag bare den interkommunale barneverntjenesten for
Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun som inntil nylig har hatt en
barnevernsvaktordning. Dette var ikke en tilfredsstillende ordning, og den ble

avviklet fra 1.1.2012. Dette utdypes under punkt 4, som belyser dagens ordning

og hvorfor den ble avviklet.

Arbeidsgruppa i forprosjektet anbefalte derfor at det ble etablert et

hovedprosjekt, og at man i dette hovedprosjektet vurderte;

Kjøpe tjenesten fra Trondheim kommunes barnevernvakt.

Etablere egen regional profesjonell barnevernvakt.

Mandat for hoved ros'ektet:

Skissere de to ulike løsningene forprosjektet konkluderte med at dette kan
gjøres på, da i forhold til kvalitet på tjenesten, faglighet og pris.

2. Innlednin o bak runn:

Mal:

Hovedmålet for hele det overordna prosjektet har vært at Orkdalsregionen skal
utvikle seg til en strategisk samarbeidsallianse med tjenestesamarbeid,

utviklingsoppgaver og interessepolitisk samarbeid. Målet for tjenestesamarbeid
har vært at man innenfor de ulike områdene skal:

• Utvikle bedre kvalitet på tjenester og service til innbyggerne.
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Oppnå mer effektiv ressursbruk.

Høste stordriftsfordeler innenfor kommunal administrasjon og

tjenesteyting.

Få lettere tilgang på spesialkompetanse.

Tilby bredere fagmil jø og dermed mer utviklende og attraktive

arbeidsplasser for de tilsatte.

Innenfor vårt mandat har vi sett at noen av målene er mindre relevante enn

andre, men at alle i større eller mindre grad er realistiske med tanke på felles

regional barnevernsvakt.

Krav til innhold i et fremtidig samarbeid i henhold til loven:
Lov om barneverntjenester krever ikke at kommunene har beredskap i form av

barnevernvakt, men lovens formål er å sikre at barn og unge som lever under

forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til

rett tid.

Det er kommunens ansvar å sikre at barneverntjenesten er tilgjengelig på en

forsvarlig mate.

Hva er barnevernvakt:
Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap utenfor normal

kontortid.

Formål: Barnevernvakten skal ivareta barnevernsoppgaver

av akutt karakter på tider av døgnet hvor

kommunens barnevern er stengt.

Barnevernvakten skal yte rask bistand til barn og

ungdom i alderen 0-18 år (23 år), og deres familie

som har behov for hjelp.

Primceroppgave: • Er å bistå familier, barn og unge i akutte

situasjoner.

En akutt situasjon betyr i praksis at noen kan ta

skade om situasjonen ikke endres raskt.
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Mandat: • Barnevernvaktens mandat er først og fremst å

sikre at barn og ungdom har det trygt.

Hva sier barnevernpanelets rapport fra 2011:

"Barnevernpanelet ønsker en effektiv tidlig innsats for utsatte barn og unge.

Spesielt viktig er det å styrke innsatsen overfor barn i alderen 0-8 år. Tidlig
innsats betinger at det er et godt samarbeid mellom ulike instanser innad i

kommunen, og at barnevernet har tilgang på gode og relevante tiltak som raskt

kan forhindre at problematiske forhold forringer barns oppvekst på kort og lang
sikt.

Barnevernpanelet vil at tiltaksutviklingen for det enkelte barn skal skje i

samhandling mellom flere parter. Den ansatte i barneverntjenesten har ansvaret

for å sikre en god faglig og medvirkningsorientert dialog.

Som et ledd i dette mener barnevernpanelet at det bør etableres en fullverdig

akuttberedskap i form av barnevernvakter over hele landet. Denne tjenesten
etableres i samarbeid mellom kommuner, og bør knyttes nært opp mot

politidistriktene."

Hva sier Novarapporten : "Problemer har ikke kontortid, akuttberedskap i

barnevernet.

(Dette har vært et prosjekt som har ønsket å gi et totalbilde av

akuttberedskapen etter kontortid for barn og unge på landsbasis, og drøfte
hvordan ulike organisasjonsmodeller fungerer)

Akuttberedska en i kommunensbarnevern etter kontortid i forhold til antall

barn under 18 år. I rosent N . Tall hentet fra Novas ra ort:

Akuttberedskapen i kommunens barnevern etter kontortid

or anisert som:
Barn under 18

år i kommunen: Barnevernvakt: Bakvakt:

Ingen

akuttberedsak :

Antall

kommuner:

under 500 10 20 70 (113)
500-1000 20 12 68 (100)
1001-3000 28 11 61 (130)
3001-6000 41 24 36 (56)
over 6000 82 18 0 (33)
Alle 27 17 57 (432)
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Vi ser at dekningsgraden blir dårligere jo mindre befolkningen i

kommunene er.

Det er de mest utsatte barna som trenger akuttberedskap fra

barnevernet etter kontortid. Dette er barn som ikke har andre ansvarlige

voksne rundt seg som kan ivareta deres behov for omsorg i en krise.

Barn som bor i tettbefolkede strøk der det oftest er en barnevernvakt

tilgjengelig, har langt større mulighet for å få barnevernfaglig hjelp

rimelig raskt om en krise oppstår om kvelden eller i helgen.

I utkantstrøk er barna i langt større grad overlatt til tilfeldighetene om

bistand kan gis tilstrekkelig raskt. I flere av disse kommunene står

politiet alene om å avhjelpe situasjonen når andre etater har stengt

kontoret.

Tverretatli samarbeid - noen fakta fra Nova ra orten:

Det tverretatlige samarbeidet om barn i kriser fungerer rimelig bra i de

fleste kommuner på dagtid. Da er både politiet og barnevernet stort sett

fornøyd med samarbeidet.

Langt mer problematisk blir samarbeidet når kriser oppstår etter

kontortid. I kommuner uten organisert beredskap tok det ofte urimelig

lang tid før barnevernfaglig hjelp kunne ytes. Politiet etterlyste noen

henvende seg til når problemene oppsto.

I områder med barnevernvakt var det motsatt. Der var politiet fornøyde

med samarbeidet etter kontortid. Barnevernlederne mente at publikum

der ville henvende seg til barnevernvaktene, og det tok relativt kort tid

før barnevernvaktene kunne yte bistand uansett tid på døgnet.

Ulike oraanisas'onsmodeller å barnevernsvaktordnin ene:

Det er en styrke at barnevernvaktene har ulike organisasjonsmodeller

tilpasset lokal forhold.

De positive tilbakemeldingene fra politiet og barneverntjenesten om

barnvernvaktenes funksjon, betyr ikke nødvendigvis en anbefaling om at

alle kommuner bør knyttes til en barnevernvakt. Det må vcere et

befolkningsgrunnlag som tilsier at det er et behov som best kan dekkes

gjennom en barnevernvakt.
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Ut fra behov og kommuneøkonomi burde langt flere kommuner kunne

samarbeidet om interkommunale ordninger. Flere mellomstore kommuner

kunne ha nytte av en interkommunal barnevernyakt og andre kunne ha en

interkommunal bakvakt.

bet sentrale med en akuttberedskap er at den er tilgjengelig, bet viktige

med en brannvakt er ikke at den hele tiden slukker branner, men at den er

der når det brenner.

I over halvparten av landets kommuner, som omfatter en fjerdedel av

befolkningen, er det behov for å opprette en eller annen form for

organisert akuttberedskap. Barn i disse kommunene har samme rett som

andre barn til hjelp dersom behovet skulle oppstå.

Politiet i distrikter der det ikke var organisert beredskap etter

barnevernets kontortid, hadde klare ønsker: Et samarbeid mellom

kommunene i distriktet med et telefonnummer de kunne ringe for bistand

fra barnevernet.

Barnevernledere pekte på at akuttberedskap ikke alene burde overlates

til kommunale prioriteringer og økonomi, men gis i statlige retningslinjer.

Sammendra o hovedkonklus'on fro kartle in en i Nova ra orten:

I dag er det ingen klare retningslinjer for organisert beredskap i

kommunene. benne undersøkelsen viser i korthet at det er store forskjeller i

landet for barns mulighet til å få barnevernfaglig hjelp når krisen oppstår etter

kontortid. Barnets beste og barns rett til hjelp til rett tid er mål som det er

mulig & ncerme seg om den politiske viljen er tilstede.

Alarmtelefon for Barn og Unge:

Alarmtelefon for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er

åpen når barneverntjenestens kontorer er stengt. I ukedagene er den åpen fra

k1.15.00 om ettermiddagene og til k1.08.00 neste morgen. I helgene er den åpen

hele døgnet.

De vikti ste runnene til at alarmtelefon for Barn o Un e ble etablert er:

Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de er i krise.

116 111er gratis

Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn

og unge
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• Også voksne som er bekymret for barn og unge- eller har mistanke om at

de utsettes for vol og overgrep kan ringe Alarmtelefonen.

Alarmtelefonen skal være et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og

unge. Det finnes 15 store barnevernvakter i Norge. Det er de som svarer når du

ringer 116 111 i deres åpningstid. Ca 100 kommuner har krise- og akuttberedskap

for barn og unge. Websiden www.barnevernvakten.no

viser hvilke kommuner som har egen krise- og akuttberedskap. Alle andre

oppringninger kommer direkte til Alarmtelefonen i Kristiansand. Dersom det er

en oppringning fra for eksempel Tromsø - vil barnevernvakta i Tromsø besvare

telefonen i deres åpningstid. Det samme gjelder for Oslo, som har åpent hele

døgnet.

Det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) som finansierer

Alarmtelefonen for Barn og Unge.

3. Om arbeidet i ru a

Arbeidsgruppen har bestått av barnevernsledere fra hver av de fire felles

barneverntjenestene, tillitsvalgt fra FO (med fra oktober 2011) og sekretær

(fra 1.11.2011). Alle kontorene har en meget stor arbeidsbelastning, noe som har

gjort at det har vært utfordrende både å finne tid til møter, samt og

dokumentere/skriftliggjøre gruppas arbeid. Gruppa ble tilført en person i 20 %

stilling som sekretcerfunksjon fra 01.11.11

Gruppa har hatt fire møter og et felles besøk til barnevernsvakta i

Trondheim kommune. Utover dette har mye av arbeidet foregått via e-post og

telefon.

Gruppas sammensetning

Navn:

Mona Forren

Ellen Wahlmann

Stillin : Funks'on i ru a:

Leder for interkommunal barneverntjeneste i Prosjektleder
Hemne o Snillf .ord.

Leder for den interkommunale Gruppemedlem
barneverntjenesten i Orkdal, Meldal,
A denes o Skaun.
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Jens Tore Eggum Enhetsleder for barneverntjenesten i Halsa, Gruppemedlem

Rindal o Surnadal.

Line Bremva Leder for Frø a o Hitra barnevernt'eneste. Gru emedlem

Laila Sveli Plehn Tillitsval t FO Tillitsval t

Karin L Røttereng Barnevernskonsulent i Orkdal bvtj. (Frikjøpt Sekretær

til 20 % sekretær funks'on)

Behovenegruppa ser i dog
Gruppa ser et stort behov for at det blir etablert

barnevernsvaktordninger. Ordninger som kan ta trykket fra tjenesten

utover vanlig arbeidstid på hverdager, i helger og høytidsdager.

Gruppa ser også at hver av de fire tjenestene alene, er for små til å


etablere robuste og faglige gode nok barnevernsvaktordninger.

En utfordring ligger i de store avstandene mellom kommunene. Ved en

interkommunal etablering med hovedbase i en av de aktuelle kommunene vil

vi kunne få en reisetid på opptil 2,5 timer hver vei.

Erfaringstall (fra Indre Østfold) viser at de har 250-300 henvendelser i

året, de rykker ut på ca.30 av dem, og har 5-10 plasseringer av

barn/ungdom pr. år.

En eventuell mangel på barnevernsvakt, vil øke trykke på andre tjenester

som politi, lege og lignende.

Både Nova sin rapport og barnepanelets innstilling synliggjør behovet for

at det etableres barnevernsvakt i alle landets kommuner.

4. Da ens or aniserin

Pr. 1.1.2012 er barneverntjenestene i de 11 deltakerkommunene organisert i 4

interkommunale tjenester.

10



Fakta om Halsa, Rindal og Surnadal:

Innb ere: Antall ansatte: Barnevernsvakt:
Surnadal 5.943 Ingen etablert
Rindal 2.083 • 10,5 årsverk barnevernsvakt i
Halsa 1.644 dag.
Totalt 9.670

Fakta om Frøya og Hitra:

	 Innbyg ere: Antall ansatte: Barnevernsvakt:
Hitra 4.403 Ingen etablert
Frøya 	 4.350 • 8 fagpersoner barnevernsvakt i
Totalt 8.753 • 1adm.personell dag. Kjøpte

tidligere t jenesten
av Trondheim, men
det fungerte dårli .

Hemne og Snillfjord:

Innby gere:

Hemne4.232
Sni IIf 'ord985
Totalt5.217

Antall ansatte:

• 5,5 årsverk

Barnevernsvakt:

Ingen etablert
barnevernsvakt i
dag.

Fakta om Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun:

	 Innbyg ere: Antall ansatte:

Orkdal 11.451
Meldal 3.903 15,6 årsverk
A denes 1.718
Skaun 	 6.843
Totalt 23.915
(Innbyggertell pr.4.1.2012 - kilde Wikipedia)

Barnevernsvakt:

Hadde egen vakt
frem til 1.1.2012,
som var bygd på
idealisme.

Tidligere erfaringer med barnevernsvakt i regionen

Det er bare Orkdal som i en periode fra 1.7.08-1.1.12som har hatt egen
barnevernsvakt.
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Barnevernsvakta i Orkdal var basert på idealisme og få personer, som tok

helgevakter (hver 4. helg) i tillegg til at de jobbet 100 % stillinger i tjenesten. I
tillegg fungerte barnevernsleder som bakvakt hver helg. Ordningen ble avviklet

januar 2012 som følge av at de ansatte ga tilbakemelding om stor belastning i

sitt daglige virke.

Hitra kommune har tidligere kjøpt tjenester fra Trondheim kommunale

barnevernvakt. Hitra kommune opplevde at Trondheim kommunale barnevernvakt
tok i mot telefoner, men at de ikke rykket ut når det var behov for det. I stedet

kontaktet de ansatte ved Hitra barneverntjeneste, som selv måtte rykke ut. På

bakgrunn av dette ble ordningen avviklet.

5. ICta av fenesten fra Trondheim eller etablere e en
re ional barnevernvakt.

Gruppa har innhentet informasjon og vært på et besøk hos barnevernsvakta i

Trondheim. Dette for å kunne kartlegge eventuelt kjøp av tjenester av dem,

både i forhold til pris, organisering og arbeidsmetodikk.

Videre har vi innhentet informasjon fra ulike barnevernsvaktordninger, dette

for å kunne kartlegge alternative måter å organisere en eventuell egen regional

barnevernsvaktordning på.

Kjøpe tjenesten fra Trondheim kommunes barnevernsvakt:

Trondheim kommunes barnevernvakt har en etablert profesjonell

barnevernsvakt som i dag omfatter kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik,

Melhus, Selbu, Tydal, Meråker, Stjørdal, Frosta og Ørland.

Ordningen koster den enkelte kommune 23,- kr. pr. innbygger (2011)Avtalen

reforhandles hvert år. I henhold til avtalen skal Trondheim kommunes

barnevernvakt bistå med vaktberedskap i barnevernet utenom ordinær

arbeidstid. Dette innebærer at barnevernvakta i Trondheim:

a) Er barneverntjenesten sin operative tjeneste hva angår krise og akuttid

etter lov om barneverntjenester, det vil si situasjoner som krever

umiddelbar bistand fra barneverntjenesten.
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Svarer på telefoniske henvendelsertil barnevernet påvegneav
kommunene
Gir råd ogveiledningtil lokale instanser når det oppstår behovå iversette
tiltak for å ivareta barn i en akutt situasjon
Overfører informasjonomutført arbeid for kommunenpåførste
virkedag, ogskriver rapport i etterkant av oppdrag.Deltar i møter der
dette er nødvendigfor overføring av informasjon,samt to møter pr. år
knyttet til samarbeidogdrift
Følger oppbarn og ungefra kommunenesomer pågrepet av politiet
Utfører vitneførsel etter oppdragsombringes innfor rettslig behandling
Inviterer kommunenetil to fagdager pr år
Ivaretar kommunenesberedskap i forhold til alarmtelefonen 116111

Saker overføres fra Trondheimbarnevernvakt til hjemkommunenførste
virkedag

I tillegg er det muligheter for ansatte i barneverntjenesten medgjensidig
hospitering.

For våre kommunervil dette re resentere føl ende ut ift:
Kommune: Pris gangetpr.

innbygger
Sum: Sumtotalfor de

interkommunale
tjenestene:




Sumadal Kr. 23,- x 5943 =136.689,00




Rindal Kr. 23,- x 2083 -47.909,00




Halsa Kr. 23,- x 1644 =37.812,00 . 221.410,-
Hitra Kr. 23,- x 4403 =101.269,00




Frøya Kr. 23,- x 4350 -100.050,00 = 201.319,-
Hemne Kr. 23,- x 4232 =97.336,00




Snillfjord Kr. 23,- x 985 =22.655,00 = 119.991,-
Orkdal Kr. 23,- x 11451 =263.373,00




Skaun Kr. 23,- x 6843 -:157.389,00




Meldal Kr. 23,- x 3903 =89.769,00




Agdenes Kr. 23,- x 1718 =39.514,00 = 550.045,00,-
Sum -Kr.23 x 46.953,00 = 1.092.765,00




Etablere en egen regional profesjonell barnevernsvakt:

Gruppahar ogsåsett på mulighetenfor å etablere en egen regional
barnevernsvakt for de 11deltakerkommunene.Vi har sett på omdette kan
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etableres som en egen tjeneste, eller om det kan inngå som en del av arbeidet i
de ordincere barneverntjenestene. Da som et interkommunalt samarbeid mellom

de 4 interkommunale tjenestene.

I forprosjektet fant vi ut at det pr. i dag ikke eksisterer egne regionale
barnevernsvakter i Norge som dekker et område med innbyggertall under

200 000.

Skol kommunene i Orkdalsregionen opprette en egen barnvernvakt kan dette

gjøres på to måter:

Alt 1:

Barnevernsvakt organisert etter "Trondheims-ordningen", som medfører mange

småstilhnger som inkluderer kun vakter på kveld, natt, helger, høytider. Dette vil

medføre store utfordringer i forhold til rekruttering, kompetanse, turn- over
samt stabilitet for å bygge opp en faglig god nok tjeneste. Denne organiseringen

krever lokaliteter, arbeidsgiveransvar, administrasjonskostnader, økte

lønnskostnader bilutgifter med mer.

Alt 2:

"bake" inn barnevernsvakt-turnus (modell etter Indre- Østfold) inn i de faste
dagstillingene for alle barnevernstjenestene i Orkdalsregionen. Dette vil

medføre økte småstillinger for ansatte, økt press på ansatte, utfordringer

knyttet til nyrekruttering, endring av arbeidstid for ansatte med dagarbeid,

økte lønnskostnader og større krav til arbeidsgiver i forhold til

kompetanseheving.

Pr. i dag finnes det ikke 10 (14) ansatte i våre tjenester som uttrykker at de

ønsker å gå inn i en slik turnus. Det vil også medføre at en av de fire

interkommurtale tjenestene må ta arbeidsgiveransvaret for vaktordningen. I

tillegg må lederansvaret for vakten legges hos en av de fire barnevernslederne.

Kostnadene for hele vaktordningen for Indre Østfold var i 2010 på 1,3 mill, og

de dekte da 11 kommuner og ca.56.000 innbyggere, noe som gir en pro rate

fordeling på ca.23,2 pr. innbygger.
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7. Sammendra o konklus'on

Dagens ordninger er på ingen måte tilfredsstillende i forhold til kravene

formulert i innledningen/bakgrunn. Barnevernvakten er barneverntjenestens

akuttberedskap utenfor normal kontortid. Det betyr at vakten må bemannes

hverdager etter k1.16.00 til k1.08.00 neste dag, samt alle helger og høytider.

Alene vil ikke noen av barneverntjenestene kunne etablere tilfredsstillende

profesjonelle barnevernsvaktordninger, men at behovet for å få på plass en
barnevernsvaktordning er tilstede for alle våre kommuner.

Barnevernpanelet er helt tydelig i sin rapport om at det bør etableres

fullverdige akuttberedskap i alle landets kommuner, og skisserer en mulig løsning
ved å knytte dette ncert opp mot politidistriktene.

Nova rapporten belyser at det er store forskjeller i landets kommuner på

muligheten for å få barnevernfaglig hjelp når kriser oppstår etter kontortid.

Samtidig er det pr. i dag ingen klare retningslinjer i forhold til denne type

organisert beredskap i kommunene. Barnets beste og barns rett til hjelp til rett

tid er mål som det er mulig å ncerme seg om den politiske viljen er tilstede, men

som pr. i dag ikke er hjemlet i noen lov. Lov om barneverntjenester krever ikke

at kommunene har beredskap i form av barnevernvakt, men loven stiller krav om

at kommunene skal sikre en akuttberedskap i barnevernet.

Vi har nå i henhold til mandatet belyst de to alternativene forprosjektet

konkluderte med at vi skulle se på.

I forhold til å etablere en egen regional barnevernvakt har vi belyst dette med

behov for kontorplass, bemanning, organisering, lokaliserting,

arbeidstid/oppmøtested og arbeidsgiveransvar. Bruk av programvare og IKT

løsninger har vi ikke funnet naturlig å belyse i forhold til vårt delprosjekt.

Gruppa har konkludert med at den beste og rimeligste løsningen vil vcere å kjøpe

tjenesten fra Trondheim.

Dette vil for den enkelte barnevernsleder bety at de har "fri" når de går hjem

fra jobb k1.16.00 og til neste dag, de har "fri" i alle helger og høytider.

Ved å opprette en felles barnevernsvakt for de 11 kommunene, som en del av

barneverntjenesten, vil dette medføre at tjenestene har vakter hver dag fra

k1.16.00 til k1.08.00 neste dag, i alle høytider og helger. I tillegg vil en av de 4

barnevernslederne har ansvaret "hele tiden". Vi vet også at det finnes
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ansatte/saksbehandlere i dag, som ønsker å jobbe i en vaktording. Disse vil ha

mulighet for å søke/hospitere hos barnevernsvakta i Trondheim.

Konklus'on hoved ros'ekt

Gruppa konkluderer med at kjøp av tjenester fra Trondheim kommunale
barnevernsvakt vi I vcere det beste alternativet ut i fra en vurdering av kvalitet

pa tjenesten, faglighet og pris.

16



Vedlegg

- Kopi/eksempel av avtalen mellom Trondheim kommunale barnevernvakt og
Vcernesregionen interkommunale barneverntjeneste.

Aktuelle nettsider:

htt ://www.nova.no/asset/3742/1/3742 1. df

(Novas rapport fra 2009)

htt ://ft .ostlendin en.no/ostlendin en/doc/barnevernet. df

(Barnevernpanelets rapport fra 2011)

www.barnevernvakten.no
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SAKEN GJELDER: 

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVISJON 2012 - 2013 AV SAMFUNNSPLAN OG 

AREALPLAN, HØRING  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Vedlagte ”Forslag til planprogram, revisjon av samfunnsplan og arealplan” vedtas sendt på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med programmets tidsplan for 

planprosessen.  Høring / offentlig ettersyn bekjentgjøres som beskrevet i saksframlegget. 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

1   Forslag til planprogram, revisjon 2012 - 2013 av samfunnsplan og arealplan Vedlegg 1 

2   Vedlegg til planprogram – statistikk, prognoser og oversikter   Vedlegg 2 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

 

Kommunens planstrategi 2012 – 2015 ble vedtatt i kommunestyrets møte 10.05.12. I samsvar 

med planstrategien skal samfunnsplanen revideres innen utgangen av 2012 og arealplanen 

innen oktober 2013. 

 

Plan- og bygningsloven krever planprogram for utarbeidelse / revisjon av samfunnsplan og 

arealplen, - pbl. § 11-13: ”For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 

4-1. Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest 

samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeid og gjøres tilgjengelig gjennom 

elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse skal være minst seks uker.”  

 

Bekjentgjøring av vedtak av planstrategi og start av planrevisjon av samfunnsplan og arealplan 

er annonsert i uke 21 i avisene Trønderbladet, Sør-Trøndelag og Adresseavisen og lagt ut som 

nyhet på kommunens hjemmeside. Samtidig er det i samme media invitert til tre folkemøter. 

For å oppnå god involvering i utarbeidelsen av planprogrammet, tidlig involvering i selve 

planrevisjonen og rasjonell planprosess har vi valgt å annonsere planoppstart før 

planprogrammet legges ut til høring. Høringen av planprogrammet vil bli annonsert spesielt. 

Vi mener denne framgangsmåten støttes av pbl. § 4-1 første avsnitt: ”For alle planer og 

kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, 

skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for 

planarbeidet.” 

 

Planprogrammet gjelder for både revisjon av samfunnsplan og arealplan og er utarbeidet i 

samsvar med pbl. § 4-1, se vedlegg 1. 

 

I tilknytning til planprogrammet er det utarbeidet et vedlegg med diverse statistikk, prognoser 

og oversikter, se vedlegg 2. Planstrategiens samfunnsvurderinger supplert med vedlegg 2 gir 

grunnlag for revisjonen av samfunnsplanen og arealplanen. 



 

Med svarfrist på minimum seks uker anbefales planprogrammet sendt følgende; 

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

 Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 Statens vegvesen 

 NVE, Region Midt-Norge) 

 Bergvesenet 

 Trondheimsregionens friluftsråd 

 Trondheimsregionen 

 Trondheim kommune 

 Melhus kommune 

 Orkdal kommune 

 Enhetsledere og tillitsvalgte i Skaun kommune 

 Politiske partier i Skaun kommune 

 

Planprogrammets utsendelse på høring og utleggelse til offentlig ettersyn skal annonseres i tre 

aviser og bekjentgjøres på kommunens hjemmeside. 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

 
Aktivitet Kostnad kr 

ekskl. mva. 

Finansiering, kr 

kommunalt driftsbudsjett ekskl. mva. 

2012 2013 

7 Annonser, 6 folkemøter, foredragsholdere 160 000   80 000 

 

80 000 

Utredning av optimal kapasitetsinvesteringer for skoler 

og barnehager 

300 000 100 000 

tilsk. fylk.m.   200 000  

 

Kartlegging av biologisk mangfold 250 000   50 000 

tilsk.  fylk.m.   200 000  

 

Ekstern tegnebistand til arealplan 250 000  250 000 

Kommunalt ansatte, - fag og administrasjon 700 000 350 000 350 000 

Diverse uforutsett 260 000 130 000 130 000 

Sum 1 9200 000 1 110 000 810 000 

 

Ressursbehovet beskrevet ovenfor inkluderer ikke uforutsette utredninger og / eller ekstra 

saksbehandling som følge av innsigelser eller andre uforutsette årsaker.  

 

Manglende bevilgningsvedtak er markert med understreking av vedkommende tall. Bevilgning 

tas med i økonomirapport nr. 2 for 2012 i budsjettbehandlingen for 2013. 
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Bakgrunn 
 

Planstrategi 2012 – 2015 for Skaun kommune ble vedtatt i kommunestyrets møte 

10.05.12, pbl. § 10-1.  I samsvar med planstrategien skal samfunnsplan og arealplan 

revideres. Gjeldende samfunnsplan ble sist revidert / vedtatt 2005.  Arealplan ble sist 

revidert / vedtatt i 2007 og endelig stadfestet av Miljøverndepartement i 2009. 08.12.10 

vedtok kommunestyret å revidere arealplan. Planprogram ble vedtatt mai 2011. Forslag 

til planrevisjon ble behandlet i kommunestyret juni 2011 der det ble vedtatt å utsette 

videre planrevisjon. Revisjon av arealplan som startes i 2012 er en videreføring av 

arbeidet fra 2011 samtidig som det er en mer omfattende revisjon. 

 

 

Formålet med planarbeidet 
 

Formålet med dette planarbeidet er å skape bred enighet om en retning for 

samfunnsutviklingen, inklusivt arealanvendelse, i et 30 til 40 års tidsperspektiv der 

utviklingen fram mot 2025 konkretiseres gjennom prioriterte målsettinger og plankart. 

Like viktig er å skape tilstrekkelig handlekraft for å nå målene og gjennomføre vedtatt 

arealanvendelse. 

 

Revisjoner av samfunnsplan og arealplan har oftest fireårige sykluser, der hver revisjon 

tar fra ett til to år. Samfunnsplanleggingen er en del av den kontinuerlige 

samfunnsutviklingen der inkludering med gode dialoger er avgjørende for å oppnå en 

ønsket utvikling. For å understreke denne betydningen har en valgt ”Sammen om det 

gode liv” som motto for den igangsatte planprosessen. Planprosessen skal bidra til et økt 

samfunnsengasjement som varer ut over planarbeidets varighet.  

 

 

Prosessmål 
 

Planprosessen gis formell legalitet ved vedtak i kommunestyret. Involvering og 

engasjement av kommunens politikere i planprosessen er følgelig svært viktig. 

 

Formålene skal oppnås ved involvering av innbyggere, lag, organisasjoner, private og 

offentlige virksomheter i prossopplegg og gjennomføring av planarbeidet.   

 

Revidert samfunnsplan er kommunens øverste overordnede plan. Den skal gi føringer 

for kommunens arealplan og handlingsplan. Arealplan gir føringer for private og 

offentlige mer detaljerte reguleringsplaner. I tillegg til å omfatte kommunal virksomhet, 

skal samfunnsplanen gi føringer for innbyggere, lag, organisasjoner og private 

virksomheters mål og handlinger.  

 

Planprosessen skal avklare en visjon som gir retning for samfunnsutviklingen i 

kommunen. Visjonens tidshorisont er lengre enn for samfunnsplanens 12 år.  

 

Visjonen for samfunnsutviklingen skal presiseres med tre evt. fire prioriterte hovedmål. 

Til hovedmålene knyttes delmål som benevnes som suksessfaktorer for hovedmålene. 

Suksessfaktorene skal vise hva vi må lykkes med for å nå hovedmålene. For å styrke 



effektiviteten i måloppnåelsen, gis suksessfaktorene en risikoverdi ved vurdering av 

deres sannsynlighet for ikke å bli oppfylt og hvor stor konsekvens dette vil medføre.  

 

Samfunnsplan og arealplan skal tilfredsstille planstrategiens planbestemmelser. Presise 

målformuleringer inkluderer, så langt det er mulig, en kvantitativ angivelse av målene. 

 

 

Organisering av planprosessen 
 

Kommunestyret er øverste planmyndighet i kommunen og har det overordnede ansvar 

for iverksetting og gjennomføring av revisjon av samfunnsplan og arealplan. 

Kommunestyret delegerer til rådmannen å gjennomføre revisjon av samfunnsplan og 

arealplan i samsvar med dette planprogrammet. Rådmannen skal jevnlig involvere 

kommunestyret i planarbeidet ved informasjon og innhenting råd. 

 

 

Tidsplan og deltakere i planprosessen 
 

Planprosessen starter med kommunestyrets vedtak i mai 2012 om planstrategi med 

revisjon av samfunnsplanen og arealplanen og avsluttes i oktober 2013. Til tross for en 

omfattende planrevisjon er det viktig å kunne gjennomføre denne i løpet av relativt kort 

tid. Dette av hensyn til ressursbruk og aktualitet. Følgelig har en, i samsvar med 

planstrategien, lagt opp til å gjennomføre forberedelsene til revideringen av 

samfunnsplan før planprogrammet er vedtatt. Tilsvarende starter forberedelsene til 

revisjonen av arealplan før samfunnsplan er vedtatt. 

 

Det tas forbehold om endringer i tidsplanen som følge av uforutsette aktiviteter. Dette 

kan være gode ideer til aktiviteter som dukker opp i prosessen eller nødvendige 

avklaringer med sektormyndighetene.   

 

Planprogrammet forutsettes vedtatt i september 2012. I programmet har en valgt å 

inkludere informasjon om aktiviteter og deltakere fra en startet arbeidet med 

strategiplanen da forberedelsene til planprosessen er viktig for skape en god plan som 

blir brukt. 

 

I planprosessen legges vekt på involvering av innbyggere, lag, foreninger, 

organisasjoner, private og offentlige organisasjoner, - spesielt de som blir direkte berørt. 

Planprosessen inkluderer følgende hovedgrupperinger:  

Politikere 

Innbyggerne 

Brukere av kommunens tjenester 

Næringsdrivende: Bondelaget og øvrige næringsvirksomheter 

Lag, foreninger og organisasjoner 

Sektormyndigheter, offentlige høringsinstanser 

Kommunalt ansatte 

 

 

 

 



 

Tidsplanen nedenfor viser aktiviteter med tidsangivelser og deltakere i planprosessen:  
  AKTIVITETER 2012 2013 

    J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O 

  Planstrategi                                             

  Planprogram                                             

  Samfunnsplan                                             

  Arealplan                                             

1 Folkemøte næringsutvikling                                             

2 Innbyggerundersøkelse                                             

3 Ledermøte, engasjere leder til.valgte, pl.progr, planrev. 17.                                             

4 K-styret vedtar planstrategi,  rev. samf.- og arealplanene 10.                                             

5 Rådgivere og ledere for skoler og barnehager engasjeres                                             

6 Ledermøte, engasjere leder til.valgte ang. pl.progr, planrev. 15.                                             

7 Etablere programgruppe, 2 administrasj. og 2 politikere, 15,                                             

8 Møte rådm. og til.valgte, engasjere for pl.progr. / pl.rev. 16.                                             

9 Etablere politisk temagruppe for folkemøtene                                             

10 Brev til kom.styrets medlemmer, oppfordre til deltagelse                                             

11 Kartlegging av biologisk mangfold                                             

12 Utredning, optimale kapasitetsinvesteringer, barneh. og skoler                                             

13 Oppfordre lag, organisasj. inkl. folkehøgsk. til deltagelse                                             

14 Pressekonferanse / artikkel i avisene om planrevisjon                                             

15 Folkemøter, planprosess og samfunnsplan                                             

16 K-styret vedtar planprogram på høring / off. ettersyn, 21. juni                                             

17 Planprogram på høring, 22. juni - 28. august                                             

18 Møte med sektormyndighetene                                             

19 K-styret stadfester planprogramet, 20. Involvering i planrevisj.                                             

20 K-styret vedtar samf.plan på høring                                             

21 Samfunnsplan på høring                                             

22 K-styret involveres i planrevisjon 

                      23 K-styret vedtar samfunnsplan                                              

24 Oppfordre grunneiere, næringslivet til å delta i rev. av arealplan                                             

25 K-styret involveres i planrevisjon 

                      26 Folkemøter, arealplan                                             

27 Møte med grunneiere evt. andre berørt av planrevisjonen                                             

28 Møte med berørte sektormyndigheter 

                      29 K-styret involveres i planrevisjon                             

 

              

30 K-styret vedtar arealplan på høring                                             

31 Arealplan på høring / offentlig ettersyn                                              

32 K-styret involveres i planrevisjon 

                      33 K-styret vedtar arealplan                                             

 

 

Vurderinger av aktuelle tema, behov for utredninger 
 

Samfunnsplan 

Med sin vakre natur og sentrale beliggenhet nært Trondheim, Orkdal og Melhus er 

vekstpotensialet for folketallet i Skaun kommune meget stort. Skaun kommune er en 

attraktiv bokommune i Trondheimsregionen. 

 

I perioden 1965 til 2006 (ny E 39) økte folketallet med 95 personer i gjennomsnitt pr år. 

Fra 2007 til 2012 var tilsvarende tall 147, se plansje nr 5 i vedlegget til dette 

planprogrammet. I planrevisjonen forutsettes veksten å være på minimum samme nivå 

som for perioden 2007 – 2012. Ved dimensjonering av infrastruktur og øvrig 

tjenestekapasitet bør en inkludere en sikkerhetsmargin for veksten i folketallet. Følgelig 



forutsettes i planarbeidet å benytte en ”dimensjoneringsprognose” der folketallet øker 

med 200 innbyggere pr år. Dette betyr at kommunen i planperioden fram til 2025 skal 

legge til rette for en befolkningsøkning på 2400 innbyggere. Dimensjoneringsprognosen 

som her legges til grunn vil også bli foreslått ved førstkommende revisjon av 

interkommunal arealplan for Trondheimsregionen. 

 

Befolkningsøkningen gir økonomiske utfordringer tilknyttet økt tjenestekapasitet, - økte 

driftskostnader og betydelige investeringer. For å gi et bedre grunnlag for planrevisjonen 

er en utredning under utarbeidelse for skoler og barnehager angående kapasitetsøkning. 

Med utgangspunkt i nåværende kapasitet, økonomi, prognosert vekst og god 

kapitalanvendelse utredes riktig tidspunkt og størrelse på kapasitetsøkningene. 

Utredningen er planlagt å være ferdig i slutten av juni 2012. 

 

2009 og 2012 ble det gjennomført innbyggerundersøkelser, - se vedlagt statistikk. Disse 

og gjennomførte brukerundersøkelser i 2010, 2011 og 2012 legges til grunn for 

planrevisjonen. 

 

Samfunnsplan og dermed arealplan skal legge nasjonale og regionale føringer til grunn. 

En bebudet revisjon av IKAP (interkommunal arealplan for Trondheimsregionen) skal 

tas hensyn til så langt dette er mulig. 

 

I planstrategien er gitt en vurdering av utfordringer og strategiske valg tilknyttet 

samfunnsutviklingen.  På grunnlag av disse vurderingene har en i revisjon av 

samfunnsplan valgt å sette fokus på følgende:  

- Forslag til ny visjon for samfunnsutviklingen. Visjon skal vise en overordnet 

og klar retning for samfunnsutviklingen. 

- Fem hovedtemaer som utgangspunkt for utvikling av tre maks fire hovedmål. 

Hovedtemaene er: Kultur, folkehelse, boforhold, næring og miljø. 

Hovedtemaene med sine respektive mål vil gjensidig kunne fungere som 

suksessfaktorer for hverandre. For eksempel er miljø en viktig premiss – 

suksessfaktor for helse, boforhold, kultur og næring. Tilsvarende relaterer 

boforhold seg til helse, kultur, næring og miljø. I samsvar med 

planstrategiens planbestemmelser skal en ende opp med tre maks fire 

hovedmål for å gi en klar utviklingsretning. Øvrige viktige temaområder 

vurderes ivaretatt som aktuelle suksessfaktorer. 

 

Arealplan 

Revisjon av arealplan skal ta utgangpunkt i de målsettingene som er gitt i samfunnsplan. 

 

Med en betydelig vekst i folketallet, må en i planrevisjonen sikre tilstrekkelig og egnet 

areal til bolig og offentlig infrastruktur.  

 

Utfordringen er å finne en riktig fordeling av utbyggingsområdene mellom de sørlige 

deler av kommunen og pressområdene i Buvika og Børsa. Jordvern- og miljøhensyn 

tilsier at en spesielt i tettstedene må vurdere om utnyttelsesgradene skal økes for 

ubebygde områder. Denne planutfordringen inkluderer fordelingen av ulike boformer 

som leiligheter kontra eneboliger. Sentrumsnære eneboligområder er fortsatt mest 

attraktivt. 

 



2007 vedtok kommunestyret å utarbeide en reguleringsplan for bolig- og 

næringsområdet på Høgsetåsen med tilliggende områder. Ny veitrase for fylkesvei 

mellom Børsa og Buvika og næringsareal i Kleiva er en del av dette prosjektet. Utreding 

av planfritt veikryss til E 39 i Viggja, støy, geoteknikk, dyre- og planteliv er utført. 

Planarbeidet har pågått fram til 2010 og ble inkludert i revisjon av arealplan som ble 

midlertidig stanset sommeren 2011. Planrevisjon som nå gjennomføres må ta stilling om 

og i så fall hvordan ovenfornevnte planarbeid skal inkluderes i arealplan.  

 

Kommunen mangler næringsareal for å ivareta eksisterende mer arealkrevende 

næringsvirksomhet i kommunen. Det har dessuten vært et klart ønske å legge til rette for 

ny næringsvirksomhet. Dette spesielt av hensyn til å redusere den store 

arbeidspendlingen i kommunen. IKAP og lokalisering av nytt logistikknutepunkt skal 

tas hensyn til i planrevisjonen.  

 

Kommunens generelle ROS-analyse ble sist revidert 2010. Ved endring av formål fra 

LNF til andre formål som bolig- eller næring, må en vurdere risikoen for uønskede 

hendelser for disse områdene og om nødvendig gjennomføre nærmere utredninger. 

Kartlegging av biologisk mangfold ble startet våren 2012. Dette er en grovkartlegging 

av områder som trenger en grundigere registrering. Slik registrering blir gjennomført for 

en del av disse områdene. 

 

 

Ressursbehov og finansiering 
 

Aktivitet Kostnad kr 

ekskl. mva. 

Finansiering, kr 

kommunalt driftsbudsjett ekskl. mva. 

2012 2013 

7 Annonser, 6 folkemøter, foredragsholdere 160 000   80 000 

 

80 000 

Utredning optimal kapasit.invest. skoler / barnehager 300 000 100 000 

tilsk. fylk.m.   200 000  

 

Kartlegging biologisk mangfold 250 000   50 000 

tilsk.  fylk.m.   200 000  

 

Ekstern tegnesbistand arealplan 250 000  250 000 

Kommunalt ansatte, fag og administrasj. 700 000 350 000 350 000 

Diverse uforutsett 260 000 130 000 130 000 

Sum 1 9200 000 1 110 000 810 000 

 

 

Ressursbehovet beskrevet ovenfor inkluderer ikke uforutsette utredninger og / eller 

ekstra saksbehandling som følge av innsigelser eller andre uforutsette årsaker.  
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Prognosene og kapasitetsangivelse for barnehager og skoler vist her er hentet fra 

Trondheimsregionens tallmateriale tilknyttet interkommunal arealplan (IKAP). Tilsvarende 

prognoser og kapasitet er under utredning. 

Plansjer nummerert på blå bakgrunn er utarbeidet av undertegnede. Plansjer beskrevet på rød 

bakgrunn er hentet fra ulike bidragsytere med eget kvalitetsansvar. 
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Kort presentasjon av kommunen 
 

SKAUN KOMMUNE

• 226 km2
• 7000 innbyggere
• Hovednæringer er jordbruk

og skogbruk
• ca 70% pendling
• 98% barnehagedekning

 
1 Noen faktaopplysninger 

 

SKAUN KOMMUNE

• Nær E6

• Nær havn og jernbane

• 30 min Trondheim torg

 
2 Kommunens sentrale beliggenhet 



3 

 

 
3 Utarbeidet av Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 

Innbyggerundersøkelser 

 
 

4 Innbyggerundersøkelsene 2009 og 2012 
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Befolkningsstatistikk og prognoser 
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Befolkningsutvikling 2005 – 2025           diverse prognoser             

Vekstmodell 2005 - 2017 IKAP SSB høg vekst

SSB middels høg vekst Reell utvikling Vekstmodell 2013 - 2025
 

5 Folketallsutvikling og -prognose 

 
6 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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7 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 
8 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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9 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 

 
10 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 

 



7 

 

 

Befolkningens aldersfordeling 2008 
Orkdalsregionen

 
11 Utarbeidet for Orkdalsreginen.  

 

 

 

 

 

 

Netto flytting, Orkdalsregionen

 
 

 

12 Utarbeidet for Orkdalsregionen 
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Netto fødte – døde Orkdalsreginen

 
13 Utarbeidet for Orkdalsregionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeling av befolkning, Sør-Trøndelag
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Pr.1.1.2011. 
Utenom Trondheim er alle kommunene relativt små. Det er det kun 
3 kommuner som har mer enn 10 000 innbyggere, 14 har færre enn 
5 000.

 
 

14 Utarbeidet av Sør-Trøndelag fylkeskommunme 
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15 Utarbeidet av Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 

 

 
16 Utarbeidet av Sør-Trøndelag fylkeskommune 
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17 Utarbeidet av Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 
18 Utarbeidet av Sør-Trøndelag fylkeskommune 
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Barnehager og skoler 

 

Fødte barn fordelt på skolekretser pr 01.04.2012 
Fødselsår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Skolestart 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Buvik 45 50 44 43 42 54 52 
Børsa 26 32 35 26 25 42 41 
Jåren 6 4 9 4 5 7 6 
Venn 20 20 25 23 19 13 16 
Viggja 4 10 8 8 11 9 5 
Skolestartere 101 116 121 104 102 125 120 
 

19 Tall fra Folkeregisteret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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21 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 

 

 
22 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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23 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 

 
24 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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25 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 

 
 

26 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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27 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 

 
 

28 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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29 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 
30 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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31 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 

 
32 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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33 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 
34 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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35 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 

 

Utdanning og kompetanse 
 

Andel med spesialundervisning 

 
36 Utarbeidet av KS 
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Andel fullført vgs 

 
37 Utarbeidet av KS 

 

 

 

 

Andel høyere utdanning 

 
38 Utarbeidet av KS 
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Folkehelse / levekår 
 
Inntektsulikhet, 2009 

 
Figuren er et bilde på inntektsulikhet i kommunen i 2009 sammenlignet med landet. Inntektsulikhetsmålet 
(Ginikoeffisienten) som vises varierer mellom 0, som vil si at det ikke er inntektsforskjeller, og 1, som vil si at én 
person eier all inntekt eller formue i kommunen. Gini-koeffisienten blir sterkt påvirket av ekstremverdier, for 
eksempel hvis få personer harsvært høy inntekt. Den må derfor tolkes med varsomhet. 
39 Folkehelseprofilen 2012 

 
Uføretrygdede under 45 år, 2002-2010 

 
Figuren viser andel uføretrygdede under 45 år i kommunen sammenlignet med landet (treårig glidende 
gjennomsnitt,standardisert for alder og kjønn). Året 2010 betyr her et gjennomsnitt for perioden 2008-2010. 
40 Folkehelseprofilen 2012 
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Trivsel på skolen, 10. trinn, 2011 

 
Figuren viser andel elever på 10. trinn som trives på skolen i 2011. Kommunen er sammenlignet med landet, og 
tallene er standardisert for kjønn. Året 2011 betyr her et femårig gjennomsnitt for perioden 2007-2011.  
41 Folkehelseprofilen 2012 
 
 
 
Sykehusbehandlede ulykkesskader, 2010 

 
Figuren viser personskader etter ulykker behandlet i sykehus (alle aldre) i 2010. Kommunen er sammenlignet 
med landet, og tallene er standardisert for alder og kjønn. Året 2010 betyr her et treårig gjennomsnitt for perioden 
2008-2010. 
42 Folkehelseprofilen 2012 
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Røyking ved første svangerskapskontroll, 2008-2010 

 
Figuren viser røyking blant gravide ved første svangerskapskontroll i kommunen sammenlignet med landet 
(tiårig glidende gjennomsnitt, standardisert for alder). Året 2010 betyr her et gjennomsnitt for perioden 2001-2010. 

43 Folkehelseprofilen 2012 
 
Dødelighet av hjerte- og karsykdom, 1995-2009 

 
Figur 6 er basert på dødsårsaksregisteret og viser utviklingen i dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i 
aldersgruppen 0- 74 år. Kommunen er sammenlignet med landet (tiårig glidende gjennomsnitt, standardisert for 
alder og kjønn). Året 2009 betyr her et gjennomsnitt for perioden 2000-2009. Hvis dødeligheten er høy, er det ofte 
et signal om høy sykelighet av blant annet infarkt og hjerneslag. 
44 Folkehelseprofilen 2012 
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45 Folkehelseprofilen 2012 
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Andel barn med barnevernstiltak (per 100 innb.?) 

 
46 Utarbeidet av KS 

 

 

 

Sosialhjelp – antall per 100 innb. 

 
47 Utarbeidet av KS 
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Legeårsverk – antall per 100 innb. 

 
48 Utarbeidet av KS 

 

 

 

 

Innbyggere over 80 år på institusjon 

 
49 Utarbeidet av KS 
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Andel under fattigdomsgrense 

 
50 Utarbeidet av KS 

 

 

Miljø 
 

Husholdningsavfall per innbygger 

 
51 Utarbeidet av KS 
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Energibruk etter kilde (KWh per innb.) 

 
52 Utarbeidet av KS 

 

Arbeidsplasser, inntekter 
 

Andel sysselsatte (kvinner) 

 
53 Utarbeidet av KS 
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Andel sysselsatte (menn) 

 
54 Utarbeidet av KS 

 

 

Registrerte arbeidsledige (25 – 66 år pr 1000 innb.) 

 

 
55 Utarbeidet av KS 
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Sysselsatte fordelt på næring  

 2008 2009 2010 

Sysselsatte i næring Jordbruk, skogbruk og fiske 141 141 133 

Sysselsatte i næring Bergverksdrift og utvinning 22 29 33 

Sysselsatte i næring Industri 301 283 275 

Sysselsatte i næring Elektrisitet, vann og renovasjon 48 50 46 

Sysselsatte i næring Bygge- og anleggsvirksomhet 431 418 440 

Sysselsatte i næring Varehandel, motorvognreparasjoner 540 535 523 

Sysselsatte i næring Transport og lagring 166 172 167 

Sysselsatte i næring Overnattings- og serveringsvirksomhet 68 64 71 

Sysselsatte i næring Informasjon og kommunikasjon 84 100 94 

Sysselsatte i næring Finansiering og forsikring 64 65 59 

Sysselsatte i næring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 156 158 169 

Sysselsatte i næring Forretningsmessig tjenesteyting 165 167 151 

Sysselsatte i næring Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 157 164 154 

Sysselsatte i næring Undervisning 276 285 292 

Sysselsatte i næring Helse- og sosialtjenester 703 733 789 

Sysselsatte i næring Personlig tjenesteyting 83 102 90 

Sysselsatte i næring Uoppgitt 11 7 12 

 

56 Utarbeidet av KS 

 

 

 

 

 

 

Sysselsatte per 4. kvartal, etter arbeidsstedskommune 
Kilde: SSB, Statistikkbanken 

          SÅR 22.06.2011 
           

            Arbeidsstedskommune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ny 2006 2007 2008 2009 2010 

1601 Trondheim 87 973 89 839 90 589 93 225 94 119 96 353 100 742 104 522 106 644 105 209 106 119 

1624 Rissa 2 800 2 972 2 908 2 530 2 534 2 614 2 767 2 868 2 920 2 900 2 830 

1638 Orkdal 4 777 5 058 4 990 5 062 5 211 5 395 5 647 5 812 5 927 5 683 5 688 

1648 Midtre Gauldal 2 601 2 588 2 678 2 621 2 706 2 757 2 764 2 731 2 708 2 783 2 788 

1653 Melhus 4 145 4 043 3 973 4 119 4 176 4 122 4 220 4 472 4 536 4 534 4 588 

1657 Skaun 1 275 1 200 1 212 1 212 1 206 1 227 1 321 1 363 1 346 1 373 1 358 

1662 Klæbu 1 106 1 141 1 189 1 161 1 119 1 157 1 236 1 251 1 272 1 289 1 210 

1663 Malvik 2 343 2 458 2 548 2 526 2 603 2 673 2 689 2 786 2 807 2 791 3 163 

1714 Stjørdal 8 147 8 191 8 064 8 349 8 660 8 859 9 428 10 038 10 103 10 180 10 061 

1718 Leksvik 1 592 1 564 1 518 1 484 1 489 1 468 1 499 1 533 1 589 1 543 1 487 

Sum Trondheimsregionen 116 759 119 054 119 669 122 289 123 823 126 625 132 313 137 376 139 852 138 285 139 292 

 

57 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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Sysselsatte per 4. kvartal, med arbeidssted i Trondheim etter bostedskommune 
Kilde: SSB, Statistikkbanken 

          SÅR 22.06.2011 
           

            Bostedskommune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1601 Trondheim 67 275 67 903 67 702 69 611 70 390 71 847 75 042 78 268 80 078 79 519 79 940 

1624 Rissa 353 360 351 407 426 449 458 469 445 426 433 

1638 Orkdal 527 591 623 642 641 707 702 814 818 808 852 

1648 Midtre Gauldal 371 391 394 416 404 426 474 542 549 491 473 

1653 Melhus 2 921 2 997 3 065 3 144 3 174 3 267 3 385 3 467 3 562 3 465 3 520 

1657 Skaun 1 222 1 306 1 338 1 336 1 348 1 399 1 434 1 545 1 571 1 596 1 599 

1662 Klæbu 1 560 1 580 1 595 1 678 1 664 1 677 1 729 1 801 1 782 1 787 1 861 

1663 Malvik 3 299 3 324 3 392 3 479 3 514 3 610 3 716 3 810 3 856 3 740 3 726 

1714 Stjørdal 1 421 1 559 1 673 1 736 1 692 1 807 1 871 1 885 1 895 1 948 1 977 

1718 Leksvik 210 214 204 210 211 214 234 235 237 242 245 

Øvrige kommuner 8 814 9 614 10 252 10 566 10 655 10 950 11 697 11 686 11 851 11 187 11 493 

Sum i alt 87 973 89 839 90 589 93 225 94 119 96 353 100 742 104 522 106 644 105 209 106 119 

Sum innpendling fra øvrige 
deler av Trondheimsregionen 11 884 12 322 12 635 13 048 13 074 13 556 14 003 14 568 14 715 14 503 14 686 

Sum innpendling i alt 20 698 21 936 22 887 23 614 23 729 24 506 25 700 26 254 26 566 25 690 26 179 

            

            Pendling til Trondheim. Prosent etter bostedskommune 
Kilde: SSB, Statistikkbanken 

          SÅR 22.06.2011 
           

            Bostedskommune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1601 Trondheim 88,5 % 88,4 % 88,4 % 89,6 % 89,4 % 88,9 % 88,7 % 88,3 % 88,1 % 88,0 % 87,7 % 

1624 Rissa 11,4 % 11,4 % 11,6 % 14,0 % 14,5 % 15,0 % 14,7 % 14,7 % 13,8 % 13,4 % 13,7 % 

1638 Orkdal 10,6 % 11,7 % 12,4 % 12,6 % 12,3 % 13,2 % 12,7 % 14,1 % 13,9 % 14,2 % 14,9 % 

1648 Midtre Gauldal 13,1 % 13,7 % 13,7 % 14,1 % 13,8 % 14,1 % 15,4 % 16,9 % 17,2 % 15,4 % 14,7 % 

1653 Melhus 42,9 % 43,8 % 44,6 % 45,5 % 45,3 % 45,6 % 45,8 % 45,2 % 46,3 % 45,8 % 46,0 % 

1657 Skaun 43,0 % 45,3 % 45,4 % 45,5 % 45,2 % 45,7 % 44,6 % 46,0 % 46,0 % 46,0 % 45,7 % 

1662 Klæbu 58,5 % 59,0 % 59,2 % 60,8 % 61,6 % 60,9 % 59,9 % 61,2 % 60,5 % 60,1 % 61,9 % 

1663 Malvik 56,9 % 57,0 % 57,6 % 59,0 % 58,6 % 58,5 % 58,5 % 58,1 % 58,6 % 58,1 % 57,4 % 

1714 Stjørdal 15,1 % 16,4 % 17,7 % 18,1 % 17,4 % 18,3 % 18,2 % 17,6 % 17,6 % 18,2 % 18,3 % 

1718 Leksvik 11,9 % 12,1 % 11,7 % 12,2 % 12,3 % 12,7 % 13,6 % 13,2 % 13,3 % 13,6 % 14,2 % 

 

58 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 
 
 

Sysselsatte per 4. kvartal med bosted i Trondheim etter arbeidsstedskommune 
Kilde: SSB, Statistikkbanken 

          SÅR 22.06.2011 
           

            Arbeidsstedskommune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1601 Trondheim 67 275 67 903 67 702 69 611 70 390 71 847 75 042 78 268 80 078 79 519 79 940 

1624 Rissa 86 105 102 83 82 94 111 117 131 135 134 

1638 Orkdal 165 197 178 206 243 284 313 306 327 305 327 

1648 Midtre Gauldal 77 81 112 82 99 87 82 85 110 110 116 

1653 Melhus 591 592 578 660 688 685 691 764 808 868 892 

1657 Skaun 89 93 84 80 86 103 128 135 118 128 116 

1662 Klæbu 203 201 236 208 220 252 262 295 296 310 289 

1663 Malvik 391 436 443 459 474 497 504 542 522 558 715 

1714 Stjørdal 430 488 524 560 610 657 781 959 989 1 159 1 126 

1718 Leksvik 56 51 43 35 40 46 50 51 69 66 69 

Øvrige kommuner 6 644 6 706 6 553 5 726 5 817 6 256 6 630 7 148 7 490 7 174 7 380 

Sum i alt 76 007 76 853 76 555 77 710 78 749 80 808 84 594 88 670 90 938 90 332 91 104 

Sum utpendling til øvrige 
deler av 
Trondheimsregionen 2 088 2 244 2 300 2 373 2 542 2 705 2 922 3 254 3 370 3 639 3 784 

Sum utpendling i alt 8 732 8 950 8 853 8 099 8 359 8 961 9 552 10 402 10 860 10 813 11 164 
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Pendling fra Trondheim. Prosent etter arbeidsstedskommune 

Kilde: SSB, Statistikkbanken 
          SÅR 22.06.2011 

           

            Arbeidsstedskommune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1601 Trondheim 76,5 % 75,6 % 74,7 % 74,7 % 74,8 % 74,6 % 74,5 % 74,9 % 75,1 % 75,6 % 75,3 % 

1624 Rissa 3,1 % 3,5 % 3,5 % 3,3 % 3,2 % 3,6 % 4,0 % 4,1 % 4,5 % 4,7 % 4,7 % 

1638 Orkdal 3,5 % 3,9 % 3,6 % 4,1 % 4,7 % 5,3 % 5,5 % 5,3 % 5,5 % 5,4 % 5,7 % 

1648 Midtre Gauldal 3,0 % 3,1 % 4,2 % 3,1 % 3,7 % 3,2 % 3,0 % 3,1 % 4,1 % 4,0 % 4,2 % 

1653 Melhus 14,3 % 14,6 % 14,5 % 16,0 % 16,5 % 16,6 % 16,4 % 17,1 % 17,8 % 19,1 % 19,4 % 

1657 Skaun 7,0 % 7,8 % 6,9 % 6,6 % 7,1 % 8,4 % 9,7 % 9,9 % 8,8 % 9,3 % 8,5 % 

1662 Klæbu 18,4 % 17,6 % 19,8 % 17,9 % 19,7 % 21,8 % 21,2 % 23,6 % 23,3 % 24,0 % 23,9 % 

1663 Malvik 16,7 % 17,7 % 17,4 % 18,2 % 18,2 % 18,6 % 18,7 % 19,5 % 18,6 % 20,0 % 22,6 % 

1714 Stjørdal 5,3 % 6,0 % 6,5 % 6,7 % 7,0 % 7,4 % 8,3 % 9,6 % 9,8 % 11,4 % 11,2 % 

1718 Leksvik 3,5 % 3,3 % 2,8 % 2,4 % 2,7 % 3,1 % 3,3 % 3,3 % 4,3 % 4,3 % 4,6 % 

 

59 Utarbeidet av Trondheimsregionen  

 

Innpendling til Trondheim etter bostedskommune 
Bostedskommune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1601 Trondheim 
67 

275 
67 

903 
67 

702 
69 

611 
70 

390 
71 

847 75 042 78 268 80 078 79 519 79 940 

1624 Rissa 353 360 351 407 426 449 458 469 445 426 433 

1638 Orkdal 527 591 623 642 641 707 702 814 818 808 852 

1648 Midtre Gauldal 371 391 394 416 404 426 474 542 549 491 473 

1653 Melhus 2 921 2 997 3 065 3 144 3 174 3 267 3 385 3 467 3 562 3 465 3 520 

1657 Skaun 1 222 1 306 1 338 1 336 1 348 1 399 1 434 1 545 1 571 1 596 1 599 

1662 Klæbu 1 560 1 580 1 595 1 678 1 664 1 677 1 729 1 801 1 782 1 787 1 861 

1663 Malvik 3 299 3 324 3 392 3 479 3 514 3 610 3 716 3 810 3 856 3 740 3 726 

1714 Stjørdal 1 421 1 559 1 673 1 736 1 692 1 807 1 871 1 885 1 895 1 948 1 977 

1718 Leksvik 210 214 204 210 211 214 234 235 237 242 245 

Øvrige kommuner 8 814 9 614 10 252 10 566 10 655 10 950 11 697 11 686 11 851 11 187 11 493 

Sum sysselsatte med arbeidssted i Trondheim 87 973 89 839 90 589 93 225 94 119 96 353 100 742 104 522 106 644 105 209 106 119 

Sum innpendling til Trondheim fra øvrige deler av 
Trondheimsregionen 11 884 12 322 12 635 13 048 13 074 13 556 14 003 14 568 14 715 14 503 14 686 

Sum innpendling i alt 20 698 21 936 22 887 23 614 23 729 24 506 25 700 26 254 26 566 25 690 26 179 

 
 
 

           
Utpendling fra Trondheim etter arbeidsstedskommune 

Arbeidsstedskommune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1601 Trondheim 67 275 67 903 67 702 69 611 70 390 71 847 75 042 78 268 80 078 79 519 79 940 

1624 Rissa 86 105 102 83 82 94 111 117 131 135 134 

1638 Orkdal 165 197 178 206 243 284 313 306 327 305 327 

1648 Midtre Gauldal 77 81 112 82 99 87 82 85 110 110 116 

1653 Melhus 591 592 578 660 688 685 691 764 808 868 892 

1657 Skaun 89 93 84 80 86 103 128 135 118 128 116 

1662 Klæbu 203 201 236 208 220 252 262 295 296 310 289 

1663 Malvik 391 436 443 459 474 497 504 542 522 558 715 

1714 Stjørdal 430 488 524 560 610 657 781 959 989 1 159 1 126 

1718 Leksvik 56 51 43 35 40 46 50 51 69 66 69 

Øvrige kommuner 6 644 6 706 6 553 5 726 5 817 6 256 6 630 7 148 7 490 7 174 7 380 

Sum sysselsatte med bosted i Trondheim 76 007 76 853 76 555 77 710 78 749 80 808 84 594 88 670 90 938 90 332 91 104 

Sum utpendling fra Trondheim til øvrige deler av 
Trondheimsregionen 2 088 2 244 2 300 2 373 2 542 2 705 2 922 3 254 3 370 3 639 3 784 

Sum utpendling fra Trondheim i alt 8 732 8 950 8 853 8 099 8 359 8 961 9 552 10 402 10 860 10 813 11 164 
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Nettopendling til/fra Trondheim etter kommune 

Kommune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1601 Trondheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1624 Rissa 267 255 249 324 344 355 347 352 314 291 299 

1638 Orkdal 362 394 445 436 398 423 389 508 491 503 525 

1648 Midtre Gauldal 294 310 282 334 305 339 392 457 439 381 357 

1653 Melhus 2 330 2 405 2 487 2 484 2 486 2 582 2 694 2 703 2 754 2 597 2 628 

1657 Skaun 1 133 1 213 1 254 1 256 1 262 1 296 1 306 1 410 1 453 1 468 1 483 

1662 Klæbu 1 357 1 379 1 359 1 470 1 444 1 425 1 467 1 506 1 486 1 477 1 572 

1663 Malvik 2 908 2 888 2 949 3 020 3 040 3 113 3 212 3 268 3 334 3 182 3 011 

1714 Stjørdal 991 1 071 1 149 1 176 1 082 1 150 1 090 926 906 789 851 

1718 Leksvik 154 163 161 175 171 168 184 184 168 176 176 

Øvrige kommuner 2 170 2 908 3 699 4 840 4 838 4 694 5 067 4 538 4 361 4 013 4 113 

Sum nettopendling til/fra Trondheim mot øvrige deler av 
Trondheimsregionen 9 796 10 078 10 335 10 675 10 532 10 851 11 081 11 314 11 345 10 864 10 902 

Sum nettopendling til/fra Trondheim i alt 11 966 12 986 14 034 15 515 15 370 15 545 16 148 15 852 15 706 14 877 15 015 

            Kilde: SSB, Statistikkbanken 
            

60 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
 

 

 

 

Sysselsatte etter bosteds- og arbeidsstedskommune. Trondheimsregionen 2010 
Kilde: SSB, Statsitikkbanken 

             SÅR 23.08.2011 
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1601 Trondheim 79 940 134 327 116 892 116 289 715 1 126 69 7 380 91 104 83 724 

1624 Rissa 433 2 354 5 1 11     27 5 56 271 3 163 2 892 

1638 Orkdal 852 5 4 088 8 44 62 4 6 10 1 635 5 715 5 080 

1648 Midtre Gauldal 473   5 2 211 145   4 6 4   365 3 213 2 848 

1653 Melhus 3 520 9 94 283 3 079 69 71 23 28 2 482 7 660 7 178 

1657 Skaun 1 599 3 371 10 172 1 060 15 12 10   246 3 498 3 252 

1662 Klæbu 1 861 2 17 9 73 11 773 22 21   217 3 006 2 789 

1663 Malvik 3 726 5 11 5 37 4 11 1 698 447 1 546 6 491 5 945 

1714 Stjørdal 1 977 3 3 7 11 1 5 295 7 273 5 1 212 10 792 9 580 

1718 Leksvik 245 121 2   2 1 1 2 4 1 223 119 1 720 1 601 

9999 Andre kommuner 11 493 194 765 138 122 34 37 357 1 133 130     14 403 

Sum i alt 106 119 2 830 5 688 2 788 4 588 1 358 1 210 3 163 10 061 1 487       

Sum bosatt i 
Trondheimsregionen 94 626 2 636 4 923 2 650 4 466 1 324 1 173 2 806 8 928 1 357 11 473     
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Bruttoinntekt (kvinner) 

 
62 Utarbeidet av KS 

 

 

Buttoinntekt (menn) 
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Landbruk 
Jordbruk 

      

    
2003 2011 

 Mjølk 
      Henteplasser 

  
52 23 

 Antall kvoter (3 samdrifter + 3 leier hele kvoter) 52 33 
 

       Viktigeste husdyr. 
     Melkekyr 

   
794 542 

 Ammekyr 
   

172 166 
 Øvrige storfe 

  
1761 1179 

 Sau på beite 
   

340 341 
 Lam på beite 

  
498 453 

 Avlspurker 
   

98 45 
 Øvrige gris på telledato 

  
848 597 

 Slaktekylling 
   

88000 200000 
 Verpehøner 

   
3025 166 

 

       Økologiske bruk 
  

19 16 
 

       Jordbruksarealer i dekar. 
     Jord til slått og beite 
  

16858 12560 
 Innmarksbeite 

  
1460 2718 

 Korn 
   

13539 14323 
 

       Samlet jordbruksareal på skjema for prod 

tillegg. 32675 30170 
 

       Dette er areal som kommer fram på søknader om  produksjonstillegg. Nedgang kan skyldes: 

Areal drives av brukere bosatt i annen kommune. Areal drives uten søknad. 
 Feillisteareal mangler. Gårdskartprosess - tendens til mindre areal. 
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Skogbruk 

 År 2000 År 2011 

Totalt areal  223.000 daa 

Produktivt skogareal  112.000 daa 

Årlig nyttbar produksjon  32.000 m³ 

Avvirkning 23.345 m³ 19.000 m³ 

Planting 160. 400 planter 103.300 planter 

Ungskogpleie 495 daa 1100 daa 

Markberedning  200 daa 

Status generelt 2011  

 God utnytting av produksjonspotensialet og godt stell av ungskogen 

 Positiv holdning til å drive i skogen - godt skogbruksmiljø! 

 Aktive skogeiere med høy kompetanse og lange tradisjoner 

 Godt samarbeid mellom offentlig og privat veiledningstjeneste 

65 Utarbeidet av Skaun kommune 
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Viltforvaltning 
 

 
Art Tildeling Felt under jakt Fallvilt 

Elg 129 89 4 

Hjort 165 109 2 

Rådyr 191 20 5 
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Kommunale bygg og anlegg 
 

      

Nr. Bygning type bygg 
gnr./bnr. 
fnr/snr. byggeår gab.nr. 

5500 Administrasjonsbygg         

  Skaun rådhus adm.bygg 147/15 1988 10745004 

  Solbakken   141/1-3 1938 15888581 

  Børsa prestegård   147/15 1760 15888997 

  Børsa prestegård stabbur   147/15   18154102 

  Børsa prestegård garasje   147/15   18154099 

  Skaunhallen idrettsbygg 008/18 1999 20101814 

            

            

3300 Skoler         

  Buvik skole skole 005/26 1960/75/97 15879416 

  Børsa skole - gammel bygg skole 147/1-6 1956/97 18154188 

  Børsa skole - nybygg skole 147/1-6 1980 15889039 

  Skaun ungd.skole/samf.hus skole/samf.hus 147/1-6 1965/93 10749115 

  Viggja skole skole 133/29 1965/76/93 15885416 

  Venn skole skole 71/9 1955/91/95 15876522 

  Jåren/Råbygda skole skole 87/7 1959/79/97 15891335 

            

3400 Barnehager         

  Pundslia barnehage barnehage 014/003 1989 15881682 

  Børsa barnehage barnehage 142/25 1989 10746914 

  Venn barnehage barnehage 71/2 1989 10747503 

  Jåren/Råbygda barnehage barnehage/sfo 87/7 1997 15891335 

  Viggja barnehage barnehage 133/66 1999 20101024 

            

2200 Institusjoner         

  Buvik aldersheim institusjon 010/04 1948 15880171 

  Rossvollheimen institusjon 147/1-5 1965/81/96 15888962 

            

1100 Trygdeboliger/omsorgsb.         

  Vennatunet trygdeleiligh.(21) 70/5 1954/90 10748275 

  Trygdeb. Pundslibk. 9A,B trygdeleiligh.(2) 14/32 1977 15882026 

  Trygdeb. Pundslibk. 9C,D trygdeleiligh.(2) 14/32 1977 15882034 

  Trygdeb. I Børsa trygdeleiligh.(6) 147/1-5 1972 18154218 
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  Trygdeb. II Børsa trygdeleiligh.(6) 147/1-5 1972 18154226 

  Trygdeb. III Børsa trygdeleiligh.(4) 147/1-8 1972 15889063 

  Trygdeb. IV Børsa trygdeleiligh.(4) 147/1-8 1972 15888903 

  Trygdeb. V Børsa trygdeleiligh.(6) 147/1-8 1972 15889055 

  Trygdeb. Guldhauglia, Sv. 1A trygdeleiligh.(1) 142/23 1983 10743354 

  Trygdeb. Guldhauglia, Sv. 1B trygdeleiligh.(1) 142/23 1983 10743567 

  Trygdeb. Skaun trygdeleiligh.(6) 70/15 1974 15876433 

  Trygdeb. Eggkleiva trygdeleiligh.(3) 159/62 1979 10744067 

  Tr.b. Eggkleiva, garasje   159/62   18142090 

            

1300 PU-boliger         

  Meieribakken bokollektiv 5 enh+fellesareal 147/18 1990 10748380 

  Guldhaugtun bokollektiv 5 enh+fellesareal 142/33 1990 10748399 

  Gullhauglia 16B PU-leilighet 142/35 1997 20101105 

  Gullhauglia 18B PU-leilighet 142/35 1997 20101156 

  Gullhauglia 20A PU-leilighet 142/35 1997 20101156 

  Gullhauglia 20B PU-leilighet 142/35 1997 20101156 

            

1400 Utleieboliger         

  Pundslibakken 11A, Buvika Utleiebolig 14/33 1980 15882042 

  Pundslibakken 11B, Buvika Utleiebolig 14/33 1980 15882050 

  Pundslibakken 11C, Buvika Utleiebolig 14/33 1980 15882069 

  Fellesgar. Pundslibk.  Garasjer 14/33 1989 10746604 

  Pundslibakken 13A, Buvika Utleiebolig 14/13 1987 10746051 

  Pundslibakken 13B, Buvika Utleiebolig 14/13 1987 10746051 

  Pundslibakken 15A, Buvika Utleiebolig 14/13 1987 10746043 

  Pundslibakken 15B, Buvika Utleiebolig 14/13 1987 10746043 

  Pundslibakken 17A, Buvika Utleiebolig 14/13 1987 10746035 

  Pundslibakken 17B, Buvika Utleiebolig 14/13 1987 10746035 

  Børsa prestegård, forpakterb. Utleiebolig 147/15 1860 15889004 

  Sandstuvn. 18, Buvika Utleiebolig 10/207 1994 10750792 

  Sandstuvn. 22A, Buvika Utleiebolig 10/208 1993 10749441 

            

1500 Presteboliger         

  Hammersbakkan 5 Prestebolig 145/28 1989 10745934 

  Skogaromvn. 2A Prestebolig 003/57 1985 10743745 

            

1600 Flyktningeboliger         

  Svingen 3, Børsa Flyktningebolig 142/31 1987 10748003 

  Svingen 4A, Børsa Flyktningebolig 142/30 1987 10746000 

  Svingen 4B, Børsa Flyktningebolig 142/30 1987 10746000 

  Svingen 6A, Børsa Flyktningebolig 142/29 1987 10746078 

  Svingen 6B, Børsa Flyktningebolig 142/29 1987 10746078 

  Fjordgløtt, Børsa Flyktningebolig 141/192 1986 10744946 

  Sandstuvn. 32, Buvika Flyktningebolig 10/208 1994 10750407 

  Reina 1B, Viggja Flyktningebolig 133/58 1994 10749778 

  Reina 3B, Viggja Flyktningebolig 133/58 1994 10749778 

  Tromveien  29, Børsa Flyktningebolig 146/35 1992 10748747 

            

1900 Næringsbygg         

  Gammelbanken næringsbygg 147/1-6 1977 15891254 

  Skaun produkter AS næringsbygg 141/4 1950/87 10748364 
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  Kaldtlager lagerbygg 147/19 1991 10748372 

            

9100 Kirker         

  Buvik kirke kirke 14/38 1819 15881887 

  Buvik kirke, bårehus bårehus 14/38 1976   

  Buvik kirke, redskapshus uthus 14/38 1989   

  Børsa kirke, kirke 174/11 1857 15891181 

  Børsa kirke, bårehus bårehus 174/11   18153882 

  Skaun kirke, kirke 70/19 1180 15891203 

  Skaun kirke, bårehus bårehus 70/19   15893672 

            

9200 Kulturbygg         

  Ilhaugen Allbrukshus komb.bygg 3/129 1994   

  Børsa samf.hus komb.bygg 147/1-6 1993 10749115 

            

            

9300 Friluftsanlegg         

  Grønneset friluftsområde friluftsområde 59/2,17,19     

  Grønneset naust naust 59/17     

  Tambartun friluftsområde friluftsområde       

  Rossvatnet friluftsområde friluftsområde       

  Pilgrimsleia friluftsområde       

  Skaun bygdetun museum       

  Råbygda gamle skole museum       

            

            

7100 Pumpestasjoner avløp         

  pumpestasjon Arktica pumpest. avløp       

  pumpest.Børsaøra 1 pumpest. avløp 141/100     

  pumpest. Børsaøra 2 og 3 pumpest. avløp 141/66     

  pumpest. Gluggbekken pumpest. avløp       

  pumpest. Hammerbekken pumpest. avløp       

  pumpest. Meieribakken pumpest. avløp       

  pumpest. Meieriskogen pumpest. avløp       

  pumpest. Piene pumpest. avløp       

  pumpest. Vigda pumpest. avløp       

  pumpest. Viggja pumpest. avløp       

            

7200 Renseanlegg avløp         

  renseanl. Eggkleiva renseanl. avl. 44/1   18141736 

  renseanl. Elistranda renseanl. avl. 141/181   20106441 

  renseanl. Havenget renseanl. avl. 004/1-1 1975 20103337 

  renseanl. Lereggen renseanl. avl. 023/1 1996 20105496 

  renseanl. Venn renseanl. avl. 51/33   15892498 

            

6300 Høydebasseng vann         

  høydebasseng Brekka høydeb. vann 10/137 1979 18158884 

  høydeb. Bøkset høydeb. vann 35/7 1987 18460943 

  høydeb. Krangsås høydeb. vann 172/3 1985 18143461 

  høydeb. Solstadåsen høydeb. vann 60/24     

  høydeb. Ulvdalen høydeb. vann 151/1     

  høydeb. Vassåsen høydeb. vann 147/14 1983 18155230 
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6100 Pumpestasjoner vann         

  pumpest. Brekka pumpest. vann 010/1     

  pumpest. Hammer pumpest. vann 145/55 1997 20100834 

  pumpest. Malmsjøen(Åspl.) pumpest. vann 60/25   15893826 

  pumpest. Megallen pumpest. vann       

  pumpest. Olstadaunet pumpest. vann 180/12   18143542 

  pumpest. Åssvingen pumpest. vann       

            

6500 Redusjonsventiler         

  reduksj.ventil Ihaugen         

            

6400 Utjevningsbasseng vann         

  utjevn.basseng Lundadalen utjevn.b. vann 138/1     

  utjevn.basseng Skjei utjevn.b. vann 144/2     
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Kultur 
 

 

Noen stikkord for beskrivelse av kulturlivet i kommunen 

 

• Kulturskole 

• Bibliotek  

• Kristin på Husaby  

• 3 musikkorps + 3 skolekorps + 1 storband 

• 3 kor (2 blanda + 1 manns) + 1 barnekor (Buvik Soulchildren) 

• Senioraktiviteter (bl.a. pensjonistforeninger) + 2 seniordanseringer 

• Aktive menighetsmiljø 

• 4 idrettslag,  flere særidrettsklubber (bl.a. fotball, håndball, sykkel, trekkhund) 

• 4 H 

• Bygdeungdomslag 

• Bygdekvinnelag 

• Jeger og fiskeforening (med aktiv kvinnegruppe) 

• Barnas turlag 

• Skotthyll, ponnitrav osv. 

• Vinterkulturuka 

• Idrettshall, gymsaler, idrettsbaner, turløyper osv 

• Osv.  
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Kommuneøkonomi 
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SAKEN GJELDER: 

TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN-FELLES 

SKATTEINNKREVING.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
Skaun kommune støtter intensjonen om å etablere et interkommunalt samarbeide om 

skatteinnkreving i Orkdalsregionen, men ønsker ikke på nåværende tidspunkt å tilslutte seg 

denne. Skaun kommune ønsker å videreføre samarbeidet om skatteinnkreving med Melhus og 

Midtre Gauldal kommuner. 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen, delprosjektrapport skatteinnkreving datert. 01.02.12 

 

RÅDMANNENS OPPSUMMERING: 

I felles saksframlegg under framgår styringsgruppas innstilling, saksopplysninger med 

sammendrag av delprosjektrapporten, som også er lagt fram i sin helhet som saksdokument 1, 

og rådmannskollegiets vurderinger av prosjektrapporten. I rådmannskollegiets vurderinger er 

Skaun kommune bedt om å avklare sine holdninger til den skisserte løsning om samarbeid på 

skatteinnkrevinga. 

 

Som kjent er Skaun kommune i et interkommunalt samarbeid om skatteinnkreving med 

Melhus og Midtre Gauldal  kommuner, og med Melhus kommune som vertskommune. I 

samarbeidsavtalen mellom kommunene innebærer oppsigelsesbestemmelsene at en oppsigelse 

først trer i kraft etter 2 år, regnet fra første årsskifte etter oppsigelsen. En oppsigelse før 

01.01.13 får altså først virkning fra 2015. Skaun kommune var aktivt medvirkende i 

etableringa av det interkommunale samarbeidet på skatt, og grunnlaget for samarbeid var bl.a å 

få et større fagmiljø, bedre utnytting av tilgjengelige ressurser, og høyere faglig standard i 

innkrevingsarbeidet, som samtidig også er veldig viktige faktorer for å rekruttere nye 

medarbeidere. Rådmannen har derfor et klart positivt syn på interkommunalt samarbeid på 

skatteinnkrevingsområdet. Rådmannen har derimot betenkeligheter på nåværende tidspunkt å 

gå ut av et etablert og velfungerende interkommunalt samarbeide, for så å tre inn i en annen 

samarbeidskonstellasjon. Dette tjener liten hensikt, og ulempen synes større enn fordelen 

Skaun isolert vil oppnå. På denne bakgrunn foreslås en avventende holdning til å gå inn i det 

foreslåtte samarbeidet i Orkdalsregionen på skatteområdet. 

 

FELLES SAKSFRAMLEGG FOR ORKDALSREGIONEN 

 

Styringsgruppas innstilling til likelydende vedtak i kommunestyrene: 
 

1. Skatteinnkreving 

 

Xx kommune slutter seg til styringsgruppas vurdering om at rapporten fra delprosjektgruppa er 

et godt utgangspunkt for å etablere felles skatteinnkrevertjeneste for Orkdalsregionen. 

 

Xx kommune forplikter seg til  å gå med i ei slik tjeneste med sikte på full oppstart fra 

01.01.2013. 



 

Xx kommune er enig i at arbeidsgiverkontroll og innkreving av legalpantekrav hører inn som 

en naturlig del av ei framtidig felles innkrevingstjeneste, men slutter seg til anbefalingene om å 

innlemme disse oppgavene som seinere trinn. 

 

Xx kommune slutter seg til styringsgruppas vurdering om at det ikke er hensiktsmessig at 

tjenesten også skal ha kompetanse og kapasitet til å bistå kommunene i prosesser knytta til 

eiendomsskatt. 

 

Xx kommune slutter seg til forslaget om å be Orkdal ta på seg oppgavene  som vertskommune, 

med ei avdeling på Hitra. Alle medarbeidere i tjenesten skal være ansatt i den samme 

vertskommunen.  

 

Xx kommune er enig i at det ikke er grunnlag for å opprette noe eget folkevalgt styringsorgan 

for samarbeidet på dette fagområdet. Overordna plan- og budsjettstyring ivaretas av 

regionrådet, mens administrative rutiner beskrives i vertskommuneavtalen. Det kan være 

aktuelt på et seinere tidspunkt å legge folkevalgt styring av ei felles skatteinnkrevertjeneste inn 

som en deloppgave for et folkevalgt styringsorgan som også har andre oppgaver. 

 

Xx kommune forutsetter at styringsgruppa (med bistand fra rådmannskollegiet)  

 utarbeider forslag til en administrativ vertskommuneavtale, som seinere må vedtas av alle 

kommunestyrene 

 utarbeider forslag til retningslinjer og evt avtaler for ansattes skifte av arbeidsgiver og 

oppmøtested, som også kan benyttes for samarbeid på andre fagområder 

 organiserer og finansierer et iverksettingsprosjekt med tydelig ledelsesansvar og deltakelse 

fra vertskommunen, deltakerkommunene og tillitsvalgte.  

 

2. Generelt 

 

Xx kommune slutter seg til at helheten for oppgavefordeling i regionen blir vurdert på 

overordna nivå i tjenestesamarbeidet, seinest på styringsgruppemøtet i juli 2012. 

 

Prinsipper for fordeling av framtidige kostnader i fellestjenestene behandles som en egen sak i 

kommunestyret, etter innstilling fra styringsgruppa. 

 

 

Saksopplysninger 

Ni av kommunene i Orkdalsregionen – Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Rindal, 

Skaun og Snillfjord – deltar i et prosjekt for utvikling av framtidig tjenestesamarbeid og 

tilhørende folkevalgt styring av interkommunalt samarbeid. 

 

Grunnlaget for prosjektarbeidet er ei felles intensjonserklæring som ble vedtatt i alle ni 

kommunestyrer i 2010, og som bl.a. sier at: 

 

Etter kommunevalget i 2011 skal det – med utgangspunkt i at medlemskommunene skal bestå 

som egne kommuner - være etablert et helhetlig og forpliktende samarbeid om administrative 

støttefunksjoner, kompetansekrevende tjenester og plan- og utviklingsoppgaver som best kan 

løses gjennom samarbeid i Orkdalsregionen.  

 



Styringsgruppa består av ordførere og rådmenn i de ni prosjektkommunene. Under sitt møte på 

Frøya 13.04.2012 vedtok styringsgruppa enstemmig ei felles innstilling om barnevernsvakt og 

skatteinnkreving, som sendes til kommunene, med tilråding om at kommunestyrene før 

sommeren 2012 fatter likelydende vedtak. 

 

De to delprosjektgruppene for barnevernsvakt og skatteinnkreving har lagt fram sine 

innstillinger innen fristen 01.02.2012, som rådmannskollegiet satte høsten 2011. 

 

Det vedlagte notatet ” Tjenestesamarbeid – iverksetting for barnevernsvakt og 

skatteinnkreving” oppsummerer de viktigste elementene i de to innstillingene og skisserer 

hvordan framtidig samarbeid på de to fagområdene kan innpasses i et helhetlig opplegg for 

tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen. 

 

For å gjøre innholdet i rapportene fra de to delprosjektgruppene lett tilgjengelig, har en valgt å 

ta de viktigste punktene med i det vedlagte notatet. Slik kan en få brukbar oversikt uten å lese 

de to rapportene veldig nøye.  

 

 

Sammendrag fra delprosjektgruppas rapport - skatteinnkreving 

 

Her følger delprosjektgruppas sammendrag: 

 

Skatteinnkreving er ett av 5 delprosjekter i Tjenestesamarbeidsprosjektet for Orkdalsregionen. 

Gruppa har bestått av representanter fra hver av kommunene i Orkdalsregionen, med unntak av 

Rennebu, samt to tillitsvalgte. 

 

Gruppas mandat har vært å danne grunnlag for felles skatteoppkrever fra 2012. Dette er et 

ambisiøst mål, og gruppa anser 01.01.13 som tidligste oppstartstidspunkt for et felles 

skatteoppkreverkontor. Noen kommuner er dessuten bundet av avtaler i eksisterende 

samarbeid, og de vilkår for oppsigelse som ligger i disse. 

 

Samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen vil gjøre tjenesten robust til å møte utfordringer som 

ferieavvikling, kompetanseutvikling og arbeidsmarked.  

 

Skatteoppkreveren har også ansvar for arbeidsgiverkontroll, og mange av kommunene deltar i 

dag i et felles kontrollmiljø utenfor regionen. Det finnes kompetanse i regionen, og gruppa 

anbefaler å se på mulighetene til å videreutvikle dette. 

 

Flere skatteoppkrevere/ kemnere har også kompetanse på innkreving av kommunale krav og 

legalpantekrav (kommunale avgifter og eiendomsskatt), og gruppa mener det er naturlig å 

vurdere om dette er oppgaver som skal følge med til et felles kontor. 

 

 

Rådmannskollegiets vurderinger - skatteinnkreving 

 

Rådmannskollegiet i Orkdalsregionen har gjort følgende vurderinger om skatteinnkreving: 

 

Rådmannskollegiet ser rapporten som et godt utgangspunkt for å etablere felles 

skatteinnkrevertjeneste og går inn for å etablere ei slik tjeneste med virkning fra 01.01.2013. 

 



Rådmannskollegiet mener at arbeidsgiverkontroll og innkreving av legalpantekrav hører inn 

som en naturlig del av ei framtidig felles innkrevingstjeneste, men har kommet til at det trolig 

er mest hensiktsmessig å innlemme disse som seinere trinn. 

 

Det kan reises spørsmål ved om tjenesten som i utgangspunktet skal foreta innkreving, også 

bør ha kompetanse og kapasitet til å bistå kommunene i prosesser knytta til eiendomsskatt. Det 

er delte meninger om dette i rådmannskollegiet. Det er mulig å tenke seg et opplegg for at 

enkeltkommuner kan kjøpe tilleggstjenester etter behov. Men mange kommuner som har 

kompetanse på eiendomsskatt uten at denne er knytta til skatteinnkrevertjenesten, er skeptiske 

til å legge slike oppgaver inn i ei interkommunal tjeneste. 

 

Gruppa foreslår Orkdal som vertskommune, med ei avdeling på Hitra. Alle skal være ansatt i 

den samme vertskommunen. En må avklare om Orkdal er villig til å ta på seg oppgaven. 

Helheten for oppgavefordeling i regionen må vurderes på overordna nivå i 

tjenestesamarbeidet. 

 

Det må utarbeides en administrativ vertskommuneavtale, for det er neppe grunnlag for noe eget 

folkevalgt styringsorgan på dette fagområdet. Rutiner for overordna plan- og budsjettstyring på 

administrativt nivå må da evt inngå i vertskommuneavtalen, eller kanskje legges til 

regionrådet. 

 

En må ta stilling til om ansatte som får lang arbeidsreise som følge av omorganiseringa, kan gis 

kompensasjon for dette. Dette gjelder også på andre fagområder. 

 

Det er mulig å organisere et iverksettingsprosjekt med den samme gruppa og en valgt 

vertskommune i spissen. Det bør velges en tydelig leder for iverksettinga. En må sørge for god 

involvering av tillitsvalgte. En framdriftsplan må avklare bl.a. når en formell avtale må være 

vedtatt av kommunestyrene og når en skal rekruttere leder og anna personell. Videre må en 

finne ut eksakt hvilke avklaringer som må skje med mer sentrale myndigheter, og så 

gjennomføre disse. 

 

Dessuten er det behov for å avklare særskilt holdningene i Skaun, som har to års oppsigelsefrist 

på sin nåværende samarbeidsavtale med Melhus og Midtre Gauldal. 

 

Rådmannskollegiets vurdering her følger saken ved behandling i ordfører-AU og 

styringsgruppa og kan seinere være grunnlag for utarbeidelse av et felles saksframlegg som 

sendes til kommunestyrene. 

 

 

 

 

 
 



BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 16/12 I  Formannskapet 07.06.2012: 

 

 

BEHANDLING: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

VEDTAK: 

Skaun kommune støtter intensjonen om å etablere et interkommunalt samarbeide om 

skatteinnkreving i Orkdalsregionen, men ønsker ikke på nåværende tidspunkt å tilslutte seg 

denne. Skaun kommune ønsker å videreføre samarbeidet om skatteinnkreving med Melhus og 

Midtre Gauldal kommuner. 

 



Hemne 1.2.2012 

 

 
 

Tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen 

Delprosjektrapport skatteinnkreving 
 

 

 

 

 

1 Sammendrag 
 

 

Skatteinnkreving er ett av 5 delprosjekter i Tjenestesamarbeidsprosjektet for Orkdalsregionen. 

Gruppa har bestått av representanter fra hver av kommunene i Orkdalsregionen, med unntak 

av Rennebu, samt to tillitsvalgte. 

 

Gruppas mandat har vært å danne grunnlag for felles skatteoppkrever fra 2012. Dette er et 

ambisiøst mål, og gruppa anser 01.01.13 som tidligste oppstartstidspunkt for et felles 

skatteoppkreverkontor. Noen kommuner er dessuten bundet av avtaler i eksisterende 

samarbeid, og de vilkår for oppsigelse som ligger i disse. 

 

Samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen vil gjøre tjenesten robust til å møte utfordringer 

som ferieavvikling, kompetanseutvikling og arbeidsmarked.  

 

Skatteoppkreveren har også ansvar for arbeidsgiverkontroll, og mange av kommunene deltar i 

dag i et felles kontrollmiljø utenfor regionen. Det finnes kompetanse i regionen, og gruppa 

anbefaler å se på mulighetene til å videreutvikle dette. 

 

Flere skatteoppkrevere/ kemnere har også kompetanse på innkreving av kommunale krav og 

legalpantekrav (kommunale avgifter og eiendomsskatt), og gruppe mener det er naturlig å 

vurdere om dette er oppgaver som skal følge med til et felles kontor. 

 

 

 

 

 

 

 



Tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen. Rapport fra delprosjektgruppe skatteinnkreving 

 

Dato: 1.2.2012  Side 2 av 11 

 

 

 

 

Innholdsfortegnelse 
 

 

 

1 Sammendrag ...................................................................................................................... 1 

2 Innledning .......................................................................................................................... 3 

2.1  Bakgrunn .................................................................................................................. 3 

2.2  Mandat ..................................................................................................................... 3 

2.3  Oppnevning .............................................................................................................. 3 

2.4  Forutsetninger .......................................................................................................... 3 

3 Arbeidsprosessen ............................................................................................................... 3 

4 Dagens situasjon i regionen .............................................................................................. 4 

5 Erfaringer fra andre interkommunale samarbeid på fagområdet ............................... 5 

6  Forslag til konkret plan for felles tjeneste ...................................................................... 6 

6.1  Avgrensing av hvilke oppgaver/ tjenester som skal utøves felles og hva 

kommunene fortsatt skal gjøre hver for seg ....................................................................... 6 

6.2  Dimensjonering, personalbehov, behov for kontorplass .......................................... 6 

6.3  Innbemanning .......................................................................................................... 7 

6.4  Organisering ............................................................................................................. 7 

6.5  Lokalisering ............................................................................................................. 7 

6.6  Arbeidstid og oppmøtested for ansatte .................................................................... 8 

6.7  Arbeidsoppgaver ...................................................................................................... 8 

6.8  Sentralbord og kommunikasjon ............................................................................... 9 

6.9  Bruk av programvare ............................................................................................... 9 

6.10 Øvrige IKT-løsninger, innfasing av disse, forholdet til felles IKT-tjeneste ............ 9 

6.11 Driftsbudsjett ............................................................................................................ 9 

6.12 Nødvendige investeringer ...................................................................................... 10 

6.13 Andre økonomiske konsekvenser .......................................................................... 10 

6.14 Forslag til plan for iverksetting .............................................................................. 10 

6.15 Tidsplan .................................................................................................................. 10 

6.16 Evt. trinnvis iverksetting ........................................................................................ 10 

6.17 Mulige overgangsordninger ................................................................................... 10 

6.18 Delegering av myndighet, juridiske samarbeidsavtaler mellom kommunene ....... 11 

6.19 Eventuelle behov for avtaler med andre offentlige myndigheter ........................... 11 

7 Vurdering av behovet for folkevalgt styring på fagområdet ...................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen. Rapport fra delprosjektgruppe skatteinnkreving 

 

Dato: 1.2.2012  Side 3 av 11 

 

2 Innledning 
 

2.1  Bakgrunn 

 

Bakgrunn er kommunestyrene i Orkdalsregionens vedtak om utredning av tjenestesamarbeid, 

med skatteinnkreving utpekt som et av 5 hovedprosjekt. 

 

 

2.2  Mandat 

 

Legge grunnlag for å etablere en felles skatteinnkrevingstjeneste fra 2012. 

Utrede hvilke oppgaver som kan løses sammen, og hva som må løses i egen kommune. 

Arbeidsgiverkontrollen er også en del av prosjektet. 

 

Prosjektrapport legges fram innen 1.2.2012. 

 

 

2.3  Oppnevning 

 

Hver kommune i Orkdalsregionen er bedt om å nominere personer til hver delprosjektgruppe. 

Gruppa består av de personer som kommunene har pekt ut, forsterket med 2 tillitsvalgte fra 

arbeidstakerorganisasjonene:  

 

Gruppemedlemmer: Geir Ove Storstein (Agdenes), Wenche Snildalsli Vuttudal (Hemne), 

Hege Akseth (Hitra), Eva Solli (Orkdal), Else Einum (Meldal) tom 18.11.11, Ola Haugen 

(Meldal) fom 18.11.11, Harry Figenschau (Rindal), Knut Nygård (Skaun) og Reidar Samskott 

(Snillfjord), Torbjørn Måsøval (Tillitsvalgt) tom 02.01.12, Ann Kathrin Silset (Tillitsvalgt) 

fom 02.01.12 og Bente Fagerli (Tillitsvalgt). 

 

Wenche Snildalsli Vuttudal fra Hemne kommune ble valgt som gruppas leder. 

 

 

2.4  Forutsetninger 

 

Kommunestyrene er oppdragsgivere. Det er oppnevnt en styringsgruppe for hovedprosjektet.  

 

Til grunn for arbeidet i gruppa ligger forprosjektrapport fra april 2011 for forprosjektgruppe 

skatteinnkreving. 

 

3 Arbeidsprosessen 
 

Gruppa har hatt møter en gang per måned. 

Ut over dette har kommunikasjon gått på e-post og/ eller telefon ut over dette. 
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4 Dagens situasjon i regionen 
 

Skaun har felles skatteoppkreverkontor med Melhus og Midtre Gauldal med Melhus som 

vertskommune. 

 

Hitra og Frøya har felles skatteoppkreverkontor med Hitra som vertskommune. 

 

Orkdal, Agdenes og Rindal har felles skatteoppkreverkontor med Orkdal som vertskommune. 

 

Meldal, Hemne og Snillfjord har egne skatteoppkreverkontor. 

 

Arbeidsgiverkontrollen 

Med unntak av Frøya, Hitra, Snillfjord og Rindal er kommunene tilknyttet 

Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag i Malvik. Rindal er i ferd med å bli tilknyttet 

arbeidsgiverkontrollen ved Nordmøre Kemnerkontor i Kristiansund. Frøya og Hitra har felles 

kontrollenhet på Hitra, mens Snillfjord utfører denne oppgaven selv. 

 

Bemanning ved kontorene 

         

  TOTAL 
antall  

årsverk 
antall  

årsverk 
antall  

årsverk 
antall  

årsverk 
antall  

årsverk 
antall  

årsverk 
antall  

årsverk 

    

Agdenes/  
Orkdal/  
Rindal Hemne 

Hitra/  
Frøya Meldal Rindal Skaun Snillfjord 

Skatteopp- 
krever- 
funksjonen 11,55 3,7 1,5 2,65 1,5   1,5 0,7 

Herav  
arbeidsgiver- 
kontroll 1,59 0,7 0,14 0,6   0,05   0,1 

         

 

 

Andre oppgaver som løses ved skatteoppkrever-/ kemnerkontorene 

Snillfjord: Fakturering og innkreving av kommunale krav, bostøtte. 

Meldal og Hemne: Tvangsinnfordring av pengekrav. 

 

Skaun, Agdenes, Rindal, Frøya er i et samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen i dag, mens 

myndigheten til innfordring av pengekrav og legalpantekrav1 ligger hos den enkelte 

kommune.  

 

Skatteoppkrever har særnamskompetanse2 for skattekrav og for kommunal eiendomsskatt og 

–avgift. Dette betyr at skatteoppkrever kan avholde utleggsforretninger og nedlegge 

utleggstrekk for disse. 

 

Dersom kommunene skiller innkreving av skatt og legalpantekrav, mister man muligheten til 

å nedlegge utleggstrekk for legalpantekravene og må forholde seg til å begjære tvangssalg 

som innfordringsmiddel – også for relativt små beløp. 
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Flere av kommunene har i dag organisert seg slik at skatteoppkrever har ansvaret for all 

innfordring, både skattekrav, legalpantekrav og annen fakturering; barnehage, husleie m.v. 

Man bør i et samarbeid om skatteinnkrevingstjenesten også vurdere om det er hensiktsmessig 

med et samarbeid om andre kommunale krav enn bare skatt – eller om kommunene bør bygge 

opp et eget innkrevingsmiljø for det som blir igjen – eventuelt forskjellige løsninger etter hva 

den enkelte kommune ønsker. Man må i så fall utrede nærmere distinksjonene mellom 

egeninkasso/fremmedinkasso. 

 

Rindal, Skaun og Frøya kjøper innfordringstjeneste av eksterne inkassofirma.   

 
1 
Kommunal eiendomsskatt og –avgift er sikret ved legalpant i den angjeldende eiendom – heretter kalt 

legalpantekrav. 

2 
Fra skatteoppkreverinstruksen: 

§ 4-2 Særnamskompetanse 

1. Skatteoppkreveren avholder forretning for utleggspant når han eller hun er bemyndiget 

2. Skatteoppkrever som ikke har slik kompetanse eller som velger å ikke benytte denne, må fremme 

begjæring om utlegg overfor den ordinære namsmannen. 

3. Må utleggsforretning avholdes i annen kommune, kan skatteoppkreveren under henvisning til 

gjeldende bistandsordning rette anmodning til skatteoppkreveren i vedkommende kommune. Denne 

plikter å yte bistand etter de retningslinjene som gjelder for ordningen. Instruksens bestemmelser 

vedrørende egne krav gjelder tilsvarende for de kravene skatteoppkreveren får til behandling under 

bistandsordningen. 

 

 

5 Erfaringer fra andre interkommunale samarbeid på 
fagområdet 

 

Bente Fagerli deltok på studieturen til Nord-Trøndelag. 

 

Gruppa har innhentet rapporter og avtaler fra andre interkommunale samarbeidsløsninger om 

skatteoppkreverfunksjonen. 

 

Gruppedeltakerne som i dag deltar i interkommunalt samarbeid rapporterer om godt 

samarbeid og gode erfaringer, spesielt med tanke på: 

–    redusert sårbarhet, spesielt med tanke på ferieavvikling  

– kompetent og effektiv tjeneste  

– motivasjon - ønske fra skatteoppkrever om tjenestesamarbeid  

– bedre spisskompetanse – flere like saker  

– faglig miljø – rekruttering 
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6  Forslag til konkret plan for felles tjeneste 
 

Fordeler ved samarbeid: 

- Kompetanse på kontor – vidt fagfelt, oppgaveløsning ved kompliserte saker. 

- Opplæring av nyansatte i hele regionen. 

- Personellmessig – fravær, ferie, kurs og annet. 

- Samlokalisering med skattekontor (ligning) gir muligheter for bedre samarbeid og 

mer effektiv oppgaveløsning. 

- Rekruttering. 

 

 

Mulige utfordringer: 

- Geografiske avstander. 

- Beholde dagens kompetanse. 

- Redusert lokalt arbeidstilbud. 

- Administrasjon. 

 

Forprosjektrapporten pekte på 3 mulige samarbeidsløsninger. Gruppa har vurdert samtlige, og 

mener at vertskommuneløsning med ett avdelingskontor er mest hensiktsmessig. 

Vertskommunesløsning er valgt der det foreligger samarbeid i regionen i dag, og er også mest 

vanlig i andre regioner. 

 

I en vertskommuneløsning har én kommune ansvaret for tjenesteproduksjonen. Samtlige 

medarbeidere er ansatt og har sitt arbeid i vertskommunen. Dette innebærer at både faglig, 

personellmessig og administrativt ansvar er lagt til vertskommunen. Vertskommunen blir en 

utfører, mens deltakerkommunene blir en bestiller av tjenesten. Omfanget, kvaliteten og 

betalingen for tjenestene reguleres i avtaler. 
 

 

 

6.1  Avgrensing av hvilke oppgaver/ tjenester som skal utøves felles og hva 

kommunene fortsatt skal gjøre hver for seg 

 

Er felles skatteoppkreverkontor kan ivareta alle oppgaver som ligger i 

skatteoppkreverfunksjonen ihht skatteoppkreverinstruksen. 

 

Særnamskompetansen i utleggssaker tilligger skatteoppkrever. 

 

Kommunestyrene kan delegere anmeldelsesmyndighet til skatteoppkrever, jf § 5 i 

trekkanmeldelsesintruksen. 

 

 

6.2  Dimensjonering, personalbehov, behov for kontorplass 

 

Ved å tilby alle ansatte plass i ny organisasjon, vil en del arbeidsplasser være igjen i egen/ 

gammel organisasjon. Gruppa antar at det ikke er samsvar mellom dagens 11,55 (0,7 av disse 

er arbeidsgiverkontroll Snillfjord, Hitra/ Frøya) årsverk på området i hver kommune i dag og 

behovet i en felles enhet.  
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Hvorvidt innkreving av legalpantekrav og arbeidsgiverkontroll vil bli tillagt det nye kontoret 

vil ha betydning for bemanningsbehovet. 

 

Gruppa antar med bakgrunn i erfaring fra etablerte samarbeidsløsninger at det er mulig å 

besørge kontoret med 7-8 årsverk, men at det kan være naturlig at alle ansatte får mulighet til 

å flytte over til det nye kontoret. Bemanningsreduksjon vil da følge som naturlig avgang og 

ikke ønske om overflytting. 

 

Arbeidsgiverkontroll.  

Dagens løsninger fungerer godt i kommunene i dag. Gruppa anser dette som tilfredsstillende, 

og ønsker ikke å fremme forslag om endring av dagens løsning. Gruppa vil likevel bemerke at 

det i dag er kompetanse i regionen, og det er naturlig å se også denne delen av 

skatteoppkrevervirksomheten i et tjenestesamarbeid. Dette må da evt. følge som et naturlig 

trinn 2 når et samarbeid er etablert. 

 

Andre oppgaver. 

Inndrivelse av legalpantekrav (kommunale avgifter og eiendomsskatt) er også vurdert som en 

oppgave som kan legges til en felles tjeneste.  

 

 

 6.3  Innbemanning 

 

Gruppa viser til nedsatt gruppe: Kompetansenettverk for personal. 

 

Lederstilling lyses ut, for øvrig vil stillingene i stor grad bli besatt av ansatte i kommunene. 

 

 

 6.4  Organisering 

 

For å utnytte mulighetene som ligger i en felles skatteoppkreverfunksjon er samlokalisering et 

viktig moment.  

Gruppas utgangspunkt er organisering med ett hovedkontor, men det er behov for minst ett 

avdelingskontor med hensyn til geografisk utstrekning.  

 

Felles skatteoppkrever for tjenesten. 

 

6.5  Lokalisering 

 

Avstand må tillegges vekt. Regionen er vidstrakt, og lokalisering av kontor vil ha betydning 

både for den enkelte skatteyter og for tilgang til arbeidskraft. 

 

Med tanke på vanskeligstilte skattebetalere og utenlandske arbeidstakere er det en fordel med 

kontakt mellom skatteoppkreverkontor og skattekontor da det erfaringsmessig er en del 

misforståelser ang. kontorenes oppgavefordeling. I tillegg er det praktisk ift oppgaveløsning 

både mellom skatteoppkreverne og skattekontorene, og for skatteyterne.  

 

Flere skatteoppkrevere har innfordring av både skatt og kommunale krav og avgifter. Det er 

en fordel å se kravene i sammenheng. 
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Gruppa har vurdert momentene ovenfor og mener det er naturlig å organisere 

skatteoppkreverkontor i nærhet til skattekontor. Etter siste omorganisering vil dette si 

hovedkontor i Orkdal, med avdelingskontor på Hitra. Med en slik lokalisering er også 

hensynet til reiseavstand vurdert. Gruppa har bare vurdert skatteoppkreverfunksjonen i denne 

sammenheng, iht. mandatet vi er gitt. Øvrig oppgaveløsning i den enkelte kommune er ikke 

en del av dette. 

 

 

6.6  Arbeidstid og oppmøtested for ansatte 

 

Gruppa har ikke kompetanse til å uttale seg om dette, men det kan synes naturlig at ansatte 

som får lang arbeidsreise som følge av omorganiseringa, kan vurderes å gis kompensasjon for 

dette. 

 

 6.7  Arbeidsoppgaver 

 

 Fra skatteoppkreverinstruksens  
 

§ 1-1 Virkeområde 

Denne instruksen gjelder for utførelsen av de oppgavene den kommunale skatteoppkreveren 

er pålagt i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt 

(skattebetalingsloven) og i forskrifter, instrukser og retningslinjer fastsatt med hjemmel i 

loven. 

 

 

§ 1-2 Skatteoppkreverens ansvar 

1. Skatteoppkreveren er ansvarlig for at oppgavene som følger av § 1-1 utføres på forsvarlig 

måte og til rett tid.  

2. Skatteoppkreveren skal arbeide for å oppnå de målene og kravene som fastsettes i 

styringsdialogen med overordnet faglig myndighet.  

 

§ 5-1 Arbeidsgiverkontrollen 

Etter skattebetalingsloven § 47 nr. 1 er skatteoppkrever pålagt å kontrollere at arbeidsgiver 

etterlever sine plikter etter ligningsloven, skattebetalingsloven og folketrygdloven og 

forskrifter gitt med hjemmel i disse lovene.  

 

Organisering av arbeidsgiverkontrollen er omtalt i pkt 6.2.  

 

Utøvelse av særnamskompetanse ift innkreving av legalpantekrav (pkt 6.2).  
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6.8  Sentralbord og kommunikasjon 

 

Løses av vertskommune. 

 

Dersom det er teknisk mulig, ser gruppa at det kan være en fordel å kunne sette over direkte 

til skatteoppkreverkontoret. Det er også ønskelig at skjema etc kan utleveres i den enkelte 

kommune.  

 

En stor del av skatteytermassen henter dessuten informasjon og skjema via enten kommunens/ 

skatteoppkreverens nettsider, skatteetatens nettsider og Altinn. 

 

 

6.9  Bruk av programvare 

 

SOFIE (fagsystem skatt) er innført for alle landets kommuner 

 

Søkesystemer i infodatabaser knyttet til skatteinnfordring og lignende. 

 

Støttefunksjoner besørges av vertskommunen.  

 

For dekning av utgifter knyttet til drift av kontoret, se pkt 6.11. 

 

 

6.10 Øvrige IKT-løsninger, innfasing av disse, forholdet til felles IKT-tjeneste 

 

Det er innført felles fagsystem skatt for hele landet, og en samlokalisering krever samordning 

i fagsystemet. Noe ressurs til forberedelse til overgang må påregnes i den enkelte kommune, 

men dette har ikke påvirkning for IKT-tjenesten. 

 

Ut over dette er det ikke behov for spesialtilpasset programvare, ut over vanlig office.  

 

Arkivsystem: 

SOFIE er ikke godkjent arkivsystem, og de ulike kommunene har løst dette forskjellig.  

Elektronisk arkiv vil effektivere arbeidet, og gjøre det lettere med koordinering av avdelinger. 

 

Innfordring av legalpantekrav vil effektiviseres ved en felles IKT-løsning med samme 

fagsystem innen fakturering/ regnskap. 

 

 

6.11 Driftsbudsjett 

 

Avhenger av oppgaveløsningen og dimensjonering jf pkt 6.2 og 6.7. 

 

Det utarbeides retningslinjer for deltakerkommunenes forholdsvise andel av utgiftene. Gruppa 

er kjent med at det arbeides for en kostnadsnøkkel for fordeling innad i Orkdalsregionen. 
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6.12 Nødvendige investeringer 

 

Kontorlokaler forutsettes besørget av vertskommunen lokalisert nær skattekontor. 

 I tillegg kommer utgifter til kontorplasser og kommunikasjon.  

 

Ses i sammenheng med pkt 6.11. 

 

 

6.13 Andre økonomiske konsekvenser 

 

Redusert lønnskostnad som følge av tilpasning til oppgaveløsning og antatt stordriftsfordeler 

ved samlokalisering. 

 

Kompensasjon som følge av endret kontorsted (reiseavstand) anbefales kompensert i en 

overgangsperiode. 

 

 

6.14 Forslag til plan for iverksetting 

 

6.15 Tidsplan 

 

Rapport ferdigstilles innen 1.2.2012. 

 

1.1.eller 1.7. er hensiktsmessige datoer for oppstart av fellestjeneste. 

 

Tidligst mulige dato er 1.1.2013. Oppsigelsestid for inngåtte samarbeidsavtaler setter også 

begrensninger for framdrift for enkelte kommuner (se pkt. 4 om dagens situasjon). 

 

 

6.16 Evt. trinnvis iverksetting 

 

Oppstart for kommuner som ikke er bundet av andre avtaler. Det er ikke ønskelig fra gruppas 

side med trinnvis iverksetting, men tar inn over seg at det er en mulighet. 

 

Når det gjelder arbeidsgiverkontroll, se pkt. 6.2. 

 

 

6.17 Mulige overgangsordninger 

 

Gruppa finner dette lite hensiktsmessig.  

 

Ferdigstillelse av skatterapporter fra foregående periode løses av den enkelte 

deltakerkommune. 
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6.18 Delegering av myndighet, juridiske samarbeidsavtaler mellom kommunene 

 

Det utarbeides samarbeidsavtale mellom deltakerkommunene.  

 

Gruppa anbefaler at de samarbeidsavtalene som  eksisterer på skatteoppkreverområdet i 

regionen i dag danner grunnlag for videre avtaler. 

 

 

6.19 Eventuelle behov for avtaler med andre offentlige myndigheter 

 

Felles skatteoppkrever må godkjennes av Skatteetaten. 

 

Eget organisasjonsnummer for fellestjenesten. Søkes SSB. 

 

 

7 Vurdering av behovet for folkevalgt styring på fagområdet 
 

Det er ikke gitt føringer fra oppdragsgiver.  

 

Området er sterkt regelstyrt, og gruppa synes det er lite hensiktsmessig med politisk styring, 

da det er lite som kan påvirkes av den enkelte kommune. Det er heller ikke vanlig hos andre 

felles skatteoppkreverkontor. 

 

Gruppa ser at det kan være behov for en administrativ styringsgruppe som vedtar budsjett og 

dimensjonering av tjenesten. Samarbeidsavtale ligger til grunn. 

 

Faglig kontroll av skatteoppkreverne utføres av Regional kontrollenhet, Skatt Midt-Norge.  

 

Arbeidsgiveransvar vil ligge hos vertskommune. 

 



Arkivsaksnr.:12/1065 

 

 

SAKEN GJELDER: 

TJENESTESAMARBEID I ORKDALSREGIONEN - MODELL FOR 

KOSTNADSFORDELING.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

1. Basis-/grunnprinsipp for kostnadsfordeling/finansiering i tjenestesamarbeid: 

Påløpte utgifter til drift, nyetablering og investeringer inndekkes av deltakerkommunene 

basert på slik kostnadsfordeling/finansiering (hver for seg eller i kombinasjon): 
 

• Agdenesmodellen. 

• Kommunespesifikke utgifter (der slike utgifter er lett å identifisere) honoreres av den 

enkelte kommune (kan også omfatte kjøp av tjenester basert på eget ressursbruk). 
 

Det legges til grunn at det ikke etableres et for omfattende (og kostbart) byråkrati relatert til 

kostnadsfordeling. 

 

2.  Kostnadsfordeling/finansiering SiO (Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen) 
 

• For SiO Samhandlingsenhet  

Agdenesmodellen med basis i overførte tilskudd til reformen i statsbudsjettet. 

Annen bruk av ø-hjelp sengepost (når kostnadene ikke dekkes fullt ut av ekstern 

finansiering) dekkes av pasientens hjemkommune etter stk-pris. 
 

• For LiO (Legevakten i Orkdalsregionen): 

Agdenesmodellen med basis i de frie inntektene. Særavtaler hensyntas. 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Tjenenestesamarbeid i Orkdalsregionen- rapport om kostnadsfordeling, avgitt 01.02.12. 

 

RÅDMANNENS OPPSUMMERING: 
Rådmannen har vært medlem i utredningsutvalget for økonomi og kostnadsdeling, som har 

utarbeidet den såkalte Agdenesmodellen. Kostnadsfordelingen i modellen er basert på 

kommunenens frie inntekter, som brukes som grunnlag for å fordele kostnadene. 

 

Rådmannen støtter innstillinga under som er styringsgruppas forslag til felles innstilling som 

presenteres for alle kommunene som inngår i tjenestesamarbeidet, og fremmer den som 

innstilling for Skaun kommunestyre. 

 

FELLES SAKSFRAMLEGG FOR ORKDALSREGIONEN. 

Innstilling: 

 

2. Basis-/grunnprinsipp for kostnadsfordeling/finansiering i tjenestesamarbeid: 

Påløpte utgifter til drift, nyetablering og investeringer inndekkes av deltakerkommunene 

basert på slik kostnadsfordeling/finansiering (hver for seg eller i kombinasjon): 
 

• Agdenesmodellen. 

• Kommunespesifikke utgifter (der slike utgifter er lett å identifisere) honoreres av den 

enkelte kommune (kan også omfatte kjøp av tjenester basert på eget ressursbruk). 



 
Det legges til grunn at det ikke etableres et for omfattende (og kostbart) byråkrati relatert til 

kostnadsfordeling. 

 

2.  Kostnadsfordeling/finansiering SiO (Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen) 
 

• For SiO Samhandlingsenhet  

Agdenesmodellen med basis i overførte tilskudd til reformen i statsbudsjettet. 

Annen bruk av ø-hjelp sengepost (når kostnadene ikke dekkes fullt ut av ekstern 

finansiering) dekkes av pasientens hjemkommune etter stk-pris. 
 

• For LiO (Legevakten i Orkdalsregionen): 

Agdenesmodellen med basis i de frie inntektene. Særavtaler hensyntas. 

 

Saksopplysninger: 

 

Styringsgruppas innstilling om tjenestesamarbeid som ble vedtatt i møte i Rindal 30.06.2011 

(og som ble vedtatt i kommunestyrene i august/september 2011), legger slike føringer for 

arbeidet med økonomi/kostnadsfordeling (kap. 7): 
 
Det er ikke uten videre gitt at kommunene på kort sikt vil oppnå reduserte kostnader med å gå inn i omfattende 

samarbeid. Gevinsten vil trolig heller komme i form av økt kvalitet på tjenestene og tiltak for å unngå merkostnad 

som kommunene hver for seg ville kunne få om de ikke samarbeider.  

 

Fordeling av felles kostnader er en uendelig kilde til løpende diskusjon i de fleste kommunesamarbeid. Med godt 

forarbeid vil det likevel trolig være mulig å bli enige om prinsippene og dermed redusere behovet for løpende 

diskusjoner seinere. 

 

Det vanlige er å fordele kostnader med en viss andel fast per kommune og en viss andel ut fra folketall. I noen 

tilfeller kan det også være aktuelt å fordele noe etter tallet på transaksjoner eller enheter. 

 

Det må fra starten avklares hvilke kostnader det er legitimt å ta inn i beregningsgrunnlaget ved fordeling mellom 

kommunene.  

 

Ett viktig hensyn å ta er at det bør være en rimelig inngangsbillett og dermed overkommelig økonomisk for alle å 

gå inn i et samarbeid. Dessuten er det svært viktig at alle kommuner viser betydelig raushet både i etablerings- og 

driftsfasen for at samarbeidet skal komme i stand og seinere fungere godt. 

 

Rådmannskollegiet ønsker høsten 2011 sjøl å ta hand om et arbeid med å utvikle prinsipper for kostnadsfordeling 

for det kommende samarbeidet. Det kan være aktuelt å knytte til seg eksterne rådgivere i dette arbeidet. 

 

Rådmannskollegiet oppnevnte i møte den 15.08.2011 et utredningsutvalg for økonomi og 

kostnadsfordeling. Etter at utvalget ble “SiO komplettert” i møte den 08.09.2011 ble 

sammensetningen slik: 

 

• John Ola Selbekk (rådmann Agdenes), leder 

• Svein Henry Berdal (ass. rådmann Orkdal) 

• Edel Myhren (ass. rådmann Hitra) 

• Katrine Lereggen (rådmann Skaun) 

• Peter Ardon (rådmann Halsa) 

• Alf Petter Tenfjord (direktør Fylkesmannen) 

• Svein Jarle Midtøy (prosjektleder SiO) 

• Sivert Dombu (prosjektleder tjenestesamarb.)  

 

Utvalgets mandat (gitt i møte i rådmannskollegiet 08.09.2011): 
 



• Innhente erfaringer fra andre regioner på en organisert måte 

• Innhente data (regnskapstall) fra kommunene for de aktuelle tjenestene 

• Utarbeide forslag til fordelingsnøkler for kostnader for de aktuelle tjenestene 

• Utarbeide forslag til framtidige budsjettrutiner 

 

Frist for innstilling fra utredningsutvalget ble satt til 01.02.2012 av Styringsgruppa for 

tjenestesamarbeidet i møte den 17.11.2011. 

 

Kostnadsfordelingsmodeller i andre regioner: 
 
Utvalget har innhentet informasjon fra andre regionsamarbeid i Midt-Norge, med sikte på å få 

svar på 

- hvilke kostnadsfordelingsmodeller/finansiering som brukes i tjenestesamarbeid 

- hva som er grunnlaget for valgte modeller/finansiering 

- hvilke erfaringer som er gjort. 

 

Det som er sporet opp av kostnadsfordelingsmodeller fra andre regionsamarbeid i Midt-Norge 

er basert på følgende prinsipper: 
 
• Fordeling med en fast (andel deles likt mellom deltakerkommunen) og variabel andel 

 - Den fast andelen varierer (10-60 %) 

 - Som variabel andel brukes: 

  · Innbyggertallet (mest vanlig) 

  · Transaksjoner   (bilag/medgått tid) 

• Fordeling etter innbyggertallet  

• Fordeling med basis i antall brukere/tjenestemottakere pr kommune (fordeling basert på 

kommunespesifikke kostnader). 

 

Den mest brukte modellen er den hvor en viss andel fordeles med samme beløp pr kommune og 

resten ut fra innbyggertall. 

 

Som vedlegg til vedlagte rapport følger dokumenter som beskriver fordelingsnøkler mellom 

deltakerkommunene i Værnesregionen, Midtre Namdal Samkommune og Fosen Regionråd. 

 

Når det gjelder kostnadsfordeling i samarbeid relatert til samhandlingsreformen er det 

foreløpig naturlig nok lite erfaringsinformasjon å hente fra andre. I Midtre Namdal 

Samkommune overfører deltakerkommunene det statlige tilskuddet som er bevilget til 

samhandlingsreformen (i statsbudsjettet) til samkommunen. DMS Inntrøndelag fordeler sine 

kostnader med en fast andel på 10 % (fordeles likt) og 90 % etter folketallet i kommunene. 

 

De regionsamarbeidene utredningsutvalget har vært i kontakt med har ikke klart å redegjøre i 

særlig grad for grunnlaget/de underliggende forutsetningene for de kostnadsfordelingsnøkler 

de selv bruker. Utvalget har kommet fram til at viktige trekk ved det som finnes av 

fordelingsnøkler «i markedet» kan sammenfattes slik: 
 
• Det er i liten grad noen klar logikk/«filosofi» 

• Det er ingen faglig basis/grunnlag 

• Det spriker «i alle retninger» 

• Det avtales for hver enkelt tjeneste  

 

Ny kostnadsfordelingsmodell – Agdenesmodellen: 

 



Idéen til en ny kostnadsfordelingsmodell ble unnfanget og utviklet på rådhuset i Agdenes 

kommune (derav navnet Agdenesmodellen). Til grunn for denne fordelingsmodellen ligger 

disse hovedpoeng: 
 
• Det tas utgangspunkt i kommunenes inntektsgrunnlag. Med inntektsgrunnlag menes de 

sentrale myndigheters overføringsinntekter til kommunene, - skatteinntekter og 

rammetilskudd (de såkalte frie inntektene). 

• I kostnadsfordelingen mellom kommunene oppnås utjevning (“kompensasjon” relatert til 

inntektsforskjeller mellom kommunene). 

 

Kostnadsfordelingen i denne modellen er m.a.o. basert på kommunenes frie inntekter, som 

brukes som grunnlag når kostnadene skal fordeles. 

 

Den enkelte kommunes andel av kostnadene som skal fordeles beregnes ved bruk av følgende 

to formler: 

 

 

 

Utjevningsfaktor  = Kommunens frie inntekter pr innbygger 

Snitt frie inntekter pr innbygger i regionen 
 

Fordeling = Kostnader til fordeling * Utjevningsfaktor * Innbyggertallet i kommunen 
 

(kommunens andel) Innbyggere i regionen 
   

For ytterligere opplysninger med eksempel på kostnadsfordeling basert på Agdenesmodellen - 

jfr vedlagte rapport pkt 5.1. 

 

Agdenesmodellens fortrinn kan sammenfattes slik: 
 
•  De frie inntektene finansierer «alt»  (et naturlig utgangspunkt for kostnadsfordeling) 

•  Det oppnås utjevning (i kostnadsfordelingen) med basis i de frie inntektene 

•  Det betales etter inntekt (pr innbygger) 

•  Basert på generelle kriterier 

•  Nøytral/(objektiv) 

•  Dynamisk 

•  Enkel, forståelig, rettferdig 

•  Robust 

•  Kan brukes til «alt» (basis for kostnadsfordeling) 

 

Dagens kostnader vs kostnadsfordeling etter aktuelle nøkler 

 

I utredningsutvalgets mandat inngår innhenting av data (regnskapstall) fra kommunene for de 

tjenestene som utredes for evt. samarbeid. Hovedhensikten med dette er å kunne sammenligne 

dagens kostnader med kostnadene fordelt etter aktuelle nøkler. 

 

Kostnadsoversikten (regnskapstall 2010) er synliggjort i vedlagte rapport pkt 3. Det vises for 

øvrig til rapportens pkt 5.1 for sammenligning med kostnadsfordeling etter Agdenesmodellen. 

Det konkluderes med at det ikke er store forskjeller i sum pr kommune. Utvalget påpeker at det 

ikke kan legges for stor vekt på slik sammenligning, fordi regnskapstallene er basert på noe 

ulik utgiftsføring i kommunene. Kommunene prioriterer også forskjellig. Dimensjoneringen av 



tilbudet i et tjenestesamarbeid vil være avgjørende for kostnadene. 

 

Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen (SiO) - kostnadsfordeling 

 

I statsbudsjettet tildeles hver enkelt kommune et beløp til medfinansiering av 

spesialist-helsetjenesten og utskrivningsklare pasienter. Til å fastsette beløpet for hver enkelt 

kommune er det utarbeidet kostnadsnøkkel bygd på  

- hvor stor andel av kommunens befolkning som hører til i ulike aldersgrupper 

- hvor store helsekostnader som på nasjonalt nivå kan henføres til hver av disse 

aldersgruppene (hentet fra helseforetakene). 

 

Til fordeling av kostnadene i SiO Samhandlingsenhet innstilles på å benytte 

Agdenesmodellen med basis i overførte tilskudd til reformen i statsbudsjettet.  

Sengeposten for øyeblikkelig hjelp forutsettes fullfinansiert gjennom eksterne midler 

(helseforetakene/staten). For bruk av tjenester ved sengeposten til andre formål enn 

øyeblikkelig hjelp dekker pasientens hjemkommune kostnader etter stk-pris. 

 

Eksempel på fordeling av kostnadene  for SiO Samhandlingsenhet - se vedlagte rapport 

pkt 5.2.1. 

 

Legevakten i Orkdalsregionen (LiO) ble etablert i 2007, - med kostnadsfordeling basert på 

utgiftene hver enkelt deltakerkommune hadde til legevakt (før LiO-etableringen). Fra og med 

2011 har fordelingsnøkkelen vært 60/40, dvs at 60 % av utgiftene fordeles likt mellom 

kommunene og 40% etter innbyggertallet i den enkelte kommune. LiO-samarbeidet er siden 

etableringen blitt utvidet fra 7 til 11 medlemskommuner. 

 

Ny kostnadsfordeling for LiO samarbeidet er aktualisert med bakgrunn i pågående prosess med 

å få “stablet på beina” en basis kostnadsfordelingsmodell for tjenestesamarbeid i regionen. 

Enkelte av deltakerkommunene vil dessuten hevde at gjeldende kostnadsfordeling uansett er 

moden for revidering/utskifting. 

 

Det innstilles på at Agdenesmodellen - basismodellen basert på de frie inntektene - tas i bruk til 

fordeling av kostnadene i LiO. En evt. ny fordelingsmodell for LiO kan tidligst komme til 

anvendelse fra og med budsjett-/driftsåret 2013. 

 

En oversikt over kostnadsfordeling for LiO etter Agdenesmodellen og gjeldene 60/40 fordeling 

er tatt inn i vedlagte rapport pkt 5.2.2. 

 

Kommunespesifikke utgifter  

 

I et basisopplegg for kostnadsfordeling/finansiering av samarbeid om tjenesteproduksjon bør 

det være åpning for at direkte henførebare utgifter - kommunespesifikke utgifter - kan belastes 

den enkelte kommune. Det samme gjelder kjøp av tjenester basert på eget ressursbruk. 

 

Det må i slik sammenheng forutsettes at det ikke etableres et for omfattende (og kostbart) 

byråkrati. Kommunespesifikke utgifter må m.a.o. være lette å identifisere. 

 

Som eksempel på kommunespesifikke utgifter kan nevnes tiltak i og utenfor familien i 

barnevernstjenesten. Et annet eksempel: Fordeling av utgifter i samarbeid om 

skatteinnfordring kan baseres på kommunespesifikke data avgitt av det it-baserte 



innfordringssystemet. 

 

 

Vurdering: 

 

Omforent enighet om hvordan kostnadene skal fordeles mellom deltakerkommunene er 

avgjørende for å få etablert tjenestesamarbeid. Å oppnå enighet i slik sammenheng - med så 

mange deltakerkommuner som her - er i utgangspunktet utvilsomt en vanskelig øvelse. 

 

Kostnadsfordeling/finansiering av et tjenestesamarbeid vil i utgangspunktet måtte baseres på 

disse to hovedprinsipp (hver for seg eller i kombinasjon): 
 
• Kostnadsfordeling mellom kommunene etter en omforent nøkkel. 
 
• Kommunespesifikke utgifter (lett identifiserbare) honoreres av den enkelte kommune.  

 

Det er lite å hente fra andre regionsamarbeid i Midt-Norge, - kostnadsfordelingsmodellene som 

finnes i “markedet” anses ikke å inneha de nødvendige kvaliteter som trengs for å oppnå 

godkjenning i Orkdalsregionen. I mangelen av en basismodell er kostnadsfordelingen basert på 

en nøkkel for hver enkelt tjeneste, og fordelingsmodellene synes heller ikke å være særlig 

fundert hverken logisk eller faglig. 

 

Agdenesmodellen dukket opp nærmest som bestilt i utredningsarbeidet, og utpekte seg snart 

som det mest aktuelle fordelingsalternativet. Modellens idégrunnlag - kostnadsfordeling 

med basis kommunenes inntektsgrunnlag/system og med utjevnende virkning i forhold til 

inntektsforskjeller mellom kommunene - gir en robust forankring. Modellen har også andre 

positive trekk, - den er dynamisk, basert på objektive kriterier, enkel og forståelig. Den kan til 

og med hevdes å være rettferdig. 

 

Det konkluderes med og innstilles på at Agdenesmodellen kan brukes som basis 

kostnadsfordelingsmodell for tjenestesamarbeid i regionen 
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BEHANDLING: 

Rådmannens innstilling ble  enstemmig tiltrådt. 

 

VEDTAK: 

1. Basis-/grunnprinsipp for kostnadsfordeling/finansiering i tjenestesamarbeid: 

Påløpte utgifter til drift, nyetablering og investeringer inndekkes av deltakerkommunene basert 

på slik kostnadsfordeling/finansiering (hver for seg eller i kombinasjon): 
 
• Agdenesmodellen. 

• Kommunespesifikke utgifter (der slike utgifter er lett å identifisere) honoreres av den 

enkelte kommune (kan også omfatte kjøp av tjenester basert på eget ressursbruk). 
 
Det legges til grunn at det ikke etableres et for omfattende (og kostbart) byråkrati relatert til 

kostnadsfordeling. 

 

2.  Kostnadsfordeling/finansiering SiO (Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen) 
 
• For SiO Samhandlingsenhet  

 Agdenesmodellen med basis i overførte tilskudd til reformen i statsbudsjettet. 

Annen bruk av ø-hjelp sengepost (når kostnadene ikke dekkes fullt ut av ekstern 

finansiering) dekkes av pasientens hjemkommune etter stk-pris. 
 
• For LiO (Legevakten i Orkdalsregionen): 

 Agdenesmodellen med basis i de frie inntektene. Særavtaler hensyntas. 
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1. Oppnevning og arbeidsopplegg

1.1 Vedtak i rådmannskollegiet i flere omganger

Arbeidsopplegget (tatt inn i 1.2 nedenfor) ble godkjent av rådmannskollegiet 08.09.2011
gjennom følgende vedtak:

Detframlagte opplegget blir retningsgivende for arbeidet i gruppa. Det legges ikke fram for
styringsgruppa.

Medlemmene i gruppa ble i hovedsak oppnevnt på rådmannskollegiets møte 15.08.2011.
Videre går følgende fram av referatet fra rådmannskollegiets møte 14.10.2011:

Rådmannskollegiet ønsker at de to gruppene for folkevalgt styring og økonomi også skal
bidra til nødvendige avklaringerforfolkevalgt styring og økonomi innenfor SiO-samarbeidet.
Men dette må skje uten at det oppstår uklare roller og kryssende ansvarsforhold mellom SiO
prosjektet med Svein Jarle Midtøy som prosjektleder og “Prosjektet for tjenestesamarbeid”
med Sivert Dombu som prosjektleder.

Dette løses ved at Torger Aarvaag inviterer rådmennene i Rennebu, Surnadal og Halsa til å
utpeke en av de tre som nytt medlem i økonomigruppa og en av dem som nytt medlem i
arbeidsgruppa for folkevalgt styring.

Begge prosjektlederne deltar i arbeidet og i gruppemøtene. De to gruppene må så bidra til at
de totale ressursene utnyttes best mulig og at det blir ei god samhandling mellom de to
prosjekta, samtidig som rollefordelinga er klar.

Seinere ble rådmann Peter Ardon i Halsa utpekt til å representere de tre SiO-kommunene.

1.2 Det opprinnelige arbeidsopplegget

Arbeidsopplegget nedenfor ble godkjent av rådmannskollegiet 08.09.2011:

Rådmannskollegiet har oppnevnt følgende utredningsutvalg for økonomi og
kostnadsfordeling: John Ola Selbekk leder (Agdenes), Svein Henry Berdal (Orkdal), Edel
Myhren (Hitra), Katrine Lereggen (Skaun) og Alf Petter Tenfjord (Fylkesmannen).
Prosjektleder Sivert Dombu er sekretær.

Utvalget rapporterer til rådmannskollegiet.
Det er ikke uten videre gitt at kommunene på kort sikt vil oppnå reduserte kostnader med å
gå inn i omfattende samarbeid. På noen områder vil økt standard på tjenestene kunne
medføre økte kostnader. Gevinstene vil trolig heller komme i form av økt kvalitet på
tjenestene og tiltak for å unngå merkostnad som kommunene hver for seg ville kunne få om
de ikke samarbeider.
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Det vanlige er å fordele kostnader med en viss andel fast per kommune og en viss andel ut
fra folketall. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å fordele noe etter tallet på
transaksjoner eller enheter. Værnesregionen og Midtre Namdal samkommune har et system
med ulike fordelingsnøkler for ulike tjenester. For tjenester med stor andel faste kostnader
fordeles en forholdsvis større andel likt mellom kommunene, mens det legges større vekt på
fordeling etter folketall for tjenester der produksjonen er knytta til antall innbyggere.

Det må fra starten avklares hvilke kostnader det er legitimt å ta inn i beregningsgrunnlaget
ved fordeling mellom kommunene.

Ett hensyn å ta er at det bør være en rimelig inngangsbillett og dermed overkommelig
økonomisk for alle å gå inn i et samarbeid. Dessuten er det svært viktig at alle kommuner
viser betydelig raushet både i etablerings- og driftsfasen for at samarbeidet skal komme i
stand og seinere fungere godt.

Det bør utarbeides generelle kriterier for kostnadsfordeling. Videre bør kostnadsfordeling
vurderes for de ulike tjenesteområdene etter tjenestens art, dvs i hvor stor grad
befolkningsstørrelse gir utslag på kostnadene.

Utredningen må gjennomføres på objektivt grunnlag, dvs det må ses bort fra Orkdal
kommunestyre sitt vedtak om føringer angående økonomisk fordelingsmodell.

Oppgaver for utredningsutvalget:

• Innhente erfaringer fra andre regioner på en organisert måte
• Innhente data (regnskapstall) fra kommunene for de aktuelle tjenestene
• Utarbeide forslag til fordelingsnøkler for kostnader for de aktuelle tjenestene
• Utarbeide forslag til framtidige budsjettrutiner

1.3 Arbeidet i gruppa

Gruppa har hatt 4 møter.

Disse har vært med i gruppa:

John Ola Selbekk (Agdenes), leder
Svein Henry Berdal (Orkdal)
Edel Myhren (Hitra)
Katrine Lereggen (Skaun)
Peter Ardon (Halsa)
Alf Petter Tenfjord (Fylkesmannen)
Svein Jarle Midtøy (prosjektieder SiO)
Sivert Dombu (prosjektleder tjenestesamarb.)
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2. Kjente fordelingsnøkler

2.1 Erfaringer fra andre regioner

Som vedlegg til denne rapporten følger følgende dokumenter som beskriver fordelingsnøkler
mellom deltakerkommunene i Værnesregionen, Midtre Namdal samkommune og Fosen
Regionråd:

1. Kostnadsfordeling Værnesregionen
2. Kostnadsfordeling Midtre Namdal samkommune
3. Fosen Regionråd — faktureringsnøkler samarbeidsløsninger

Modellene er basert på følgende:

• Fast (andel deles likt) og variabel andel
- Fast andel varierer (10-60 %)
- Variabel andel:

• Innbyggertallet (mest vanlig)
• Transaksjoner (bilag/medgått tid)

• Innbyggertallet
• Antall brukere/tjenestemottakere pr kommune

Mest brukt er en modell der en viss andel fordeles med samme beløp pr kommune og resten
ut fra innbyggertall. Logikken/forutsetningene bak slik fordeling er mer eller mindre “uklar”.

Midtre Namdal Samkommune sier sjøl: «Kostnadsfordelingsnøklene har vært vurdert fra
ordning til ordning, men har ingen matematisk logikk. Det er ingen klar sammenheng mellom
utgiftsnivå og antallet innbyggere.»

Ledende personer i Værnesregionen sa under vårt studiebesøk der at rådmennene
diskuterer (krangler) seg fram til «en sånn passelig» fordelingsnøkkel for hver enkelt
tje neste.

Eksempler på kostnadsfordeling knytta til samhandlingsreformen:
• Midtre Namdal Samkommune:

-Tilskuddet (via inntektssystemet) overføres
• DMS Inntrøndelag:

- Fast andel 10% og folketall 90%

Noen viktige trekk ved det som finnes av fordelingsnøkler «i markedet»:

• Det er i liten grad noen klar logikk/’xfilosofi»
• Det er ingen faglig basis/grunnlag
• Det spriker «i alle retninger»
• Det avtales for hver enkelt tjeneste
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2.2 Eksisterende tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen

Det eksisterer (pr i dag) flere tjenestesamarbeid:

• Legevakt (LiO):
- Orkdal, Skaun, Meldal, Agdenes, Hemne, Snillfjord, Rennebu, Rindal, Surnadal,

Hitra og Frøya
• Barnevern:

- Orkdal, Skaun, Meldal o g Agdenes
- Hitra og FrØya
- Hemne og Snillfjord

• Skatteinnfordring:
- Orkdal, Rindal og Agdenes

• Skatteinnfordring og arbeidsgiverkontroll:
- Hitra og Frøya

• PP-tjeneste:
- Snillfjord, Hitra og Frøya

• Brannvern:
- OrkdalogSkaun

• Landbruk:
- Meldal og Orkdal

• Feiing:
- Hitra og Frøya

• Kompetanseutvikling oppvekst Orkdal-Øyregion:
Orkdal, Skaun, Meldal, Agdenes, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya

I det mest omfattende samarbeidet - LiO - fordeles 60 % av netto kostnader likt med samme
beløp på deltakerkommunene og 40 % etter folketall. Avtale for Hitra og Frøya hensyntas i
fordelingen.

Kostnadsfordeling er ellers basert på omforente avtaler mellom de samarbeidende
kommunene. I alle barnevernssamarbeidene honoreres iverksatte tiltak av den enkelte
kommune.

Rindal har samarbeid innen flere tjenesteområder med nabokommuner på Nord-Møre.
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3. Data fra deltakerkommunene for de aktuelle tjenestene

Kostnadsoversikt fra deltakerkommunene for fagområder der regionen nå utreder etablering
av fellestjenester:

Kostnadsoversikt (regnskap 2010)

IKT Skatteinnf./arbg.ktr. Brann/redning

Brutto Regulert Brutto Regulert Brutto Regulert
(kr) (kr) (kr) (kr) (kr) (kr)

1567 Rindal 1890200 1763200 284000 284000 1685000 1531000
1612 Hemne 3130878 2535406 1084681 1074131 3802467 3632277
1613 Snillfjord 1025811 1025811 340000 340000 1431204 1304039
l6l7Hitra 4737100 2836100 1402600 710591 4175900 3786900
1620 Frøya 5346380 4738915 742200 742200 3751061 3720051
l622Agdenes 1780100 1358800 298958 298958 2258800 1782900

1636 Meldal 3 273 000 2 663 000 650 000 650 000 3 715 000 3 416 000

l638Orkdal 10131075 8520519 1996581 1690353 7583355 5721812
1657 Skaun 5785000 4432000 763000 763000 2321000 2155000

Sum 37099544 29873751 7562020 6553233 30723787 27049979

Tallene i oversikten er hentet fra regnskapene for 2010. I kolonnene med overskrift Regulert

er bruttoutgiftene forsøkt gjort “sammenlignbare” ved å regulere for:
- Avskrivninger
- Sykepenger v/ingen innleie
- Fordeling VAR-sektor

- Salg av tjenester
- Avsetninger/bruk av fond
- Ekstraord. utgifter/inntekter

Kommunenes utgiftsføring er ikke helt ens og det er derfor usikkerhet om verdien av
sammenligning. Gruppa Ønsker ikke å bruke ytterligere arbeid på å kvalitetssikre tallene.
Tallene for den enkelte tjeneste vil bare kunne brukes - tallenes “usikkerhet” må vurderes -

av hver enkelt kommune i sammenlikning av kostnader (regnskap 2010) med tall fra nye
fordel i ngsnøkler.

Tall for feiing er ikke tatt med i oversikten — feiing er sjølkostfinansiert.
I et tjenestesamarbeid vil det samme nødvendigvis bli gjeldende for
byggesak/kart/oppmåling, og med samordning av gebyrregulativene.
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4. Prinsipper for kostnadsfordeling

Kostnadsfordeling/finansiering av et tjenestesamarbeid viii utgangspunktet måtte baseres
på disse to hovedprinsipp (som kan kombineres):

• Kostnadsfordeling mellom kommunene etter en omforent nøkkel

• Den enkelte kommune
honorerer kommunespesifikke utgifter
kjøper/honorerer tjenester basert på sitt ressursforbruk

Det anses som viktig at det ikke etableres et for omfattende (og kostbart) byråkrati rundt
kostnadsfordeling, dvs honorering av kommunespesifikke utgifter eller kjøp av tjenester
basert på eget ressursbruk kommer kun i betraktning når utgifter i slik sammenheng er lette
å identifisere.

5. Ny kostnadsfordelingsmodell

5.1 Agdenesmodellen

I erkjennelsen av at eksisterende kostnadsfordelingsmodeller “i markedet” ikke har de
nødvendige kvaliteter, er det utarbeidet en ny alternativ fordelingsmodeli (av gruppa døpt
“Agdenesmodellen”). Hovedpoengene som ligger til grunn for denne fordelingsmodellen:

• Det tas utgangspunkt i kommunenes inntektsgrunnlag. Med inntektsgrunniag menes de
sentrale myndigheters overføringsinntekter til kommunene, - skatteinntekter og
rammetilskudd (de såkalte frie inntektene).

• I kostnadsfordelingen mellom kommunene oppnås utjevning (“kompensasjon” relatert til
inntektsforskjeller mellom kommunene).

Kostnadsfordelingen i denne modellen er m.a.o. basert på kommunenes frie inntekter, som
brukes som grunnlag når kostnadene skal fordeles.

Den enkelte kommunes andel av kostnadene som skal fordeles beregnes ved bruk av
følgende to form ler:

Utjevningsfaktor = Kommunens frie inntekter pr innbygger
Snitt frie inntekter pr innbygger i regionen

Fordeling = Kostnader til fordeling * Utjevningsfaktor * lnnbyggertallet i kommunen
(kommunens andel) Innbyggere i regionen

Først utregnes kommunens frie inntekter pr innbygger i forhold til snitt frie inntekter pr
innbygger i regionen (utjevningsfaktoren). Kostnadene (som skal fordeles) deles deretter på
antall innbyggere i regionen som gir kostnad pr innbygger i regionen. Kostnad pr innbygger i
regionen multipliseres deretter med utjevningsfaktoren og innbyggertallet i kommunen.
Det endelige produktet av denne beregningen framkommer dermed som kommunens andel
av kostnadene til fordeling.
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Modellens fortrinn kan sammenfattes slik:

• De frie inntektene finansierer «alt»

• Det oppnås utjevning (i kostnadsfordelingen) med basis i de frie inntektene
• Betaler etter inntekt (pr innbygger)
• Basert på generelle kriterier
• Nøytral/(objektiv)
• Dynamisk
• Enkel, forståelig, rettferdig
• Robust
• Kan brukes til «alt»

Eksempel: Agdenesmodellen - kostnadsfordeling
Til fordeling kr 63 500 000

Sum 392400 1536856800

Snitt 38696

I eksemplet ovenfor er 63,5 millioner kr fordelt etter Agdenesmodellen, - kolonnen Fordeling
viser fordelte kostnader for den enkelte kommune. Kolonnen Etter folketall helt til høyre
viser fordeling etter folketallet i kommunene.

Fordeling av 63,5 mill, kr er ikke tilfeldig valgt, - tallet samsvarer med summen av utgiftene i
kolonnene Regulert i tabellen Kostnadsoversikt (Regnskap 2010). Sammenlignes fordelingen
pr kommune etter Agdenesmodellen med summen pr kommune av de regulerte utgiftene i
regnskapstallene for 2010, kan resultatet karakteriseres som brukbart (ikke vesentlige store
forskjeller).

Det kan dog ikke legges for stor vekt på slik sammenligning, fordi regnskapstallene for 2010
er basert på noe ulik utgiftsføring i kommunene. Prioriteringene i kommunene kan også
være ulik. Og ikke minst vil dimensjoneringen av tilbudet i et tjenestesamarbeid være

avgjørende for kostnadene.

Utjevnings

faktor

Fordeling

(kr)

1567 Rindal

1612 Hemne

1613 Snillfjord

1617 Hitra

1620 Frøya

1622 Agdenes

1636 Meldal

1638 Orkdal

1657 Skaun

Etter

folketall

(kr)

Folketall

01.01.2011

2 061

4 232

988

4 340

4 326

1 745

3 903

11 365

6 756

39 716

Frie inntekter

pr innbygger

(kr)

47 300

38 200

60400

40 300

44300

53 700

43 600

32 800

31 800

Frie inntekter

(Regnskap 2010)

(kr)

97 485 300

161 662 400

59 675 200

174 902 000

191 641 800

93 706 500

170 170 800

372 772 000

214 840 800

1,2223 4 027 907 3 295 234

0,9872 6679583 6766341

1,5609 2 465 666 1 579 666
1,0414 7226618 6939017

1,1448 7918275 6916633

1,3877 3871774 2789996

1,1267 7031134 6240319

0,8476 15402230 18170951

0,8218 8876813 10801843

63500000 63500000
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5.2 Kostnadsfordeling Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen (SiO)

5.2.1 Kostnadsfordeling SiO Samhandlingsenhet

En detaljert fordelingsmodell for SlO Samhandlingsenhet må senest være på plass når en i
løpet av 2012 går over fra prosjekt til drift i vertskommuneregi.

Fordeling av kostnader relatert til samhandlingsenheten/vertskommuneopplegget i SiO kan
for så vidt gjennomføres etter “hvilken som helst” omforent modell. Gruppa har kommet til
at det er naturlig å ta utgangspunkt i inntektene (tilskuddene) relatert til samhandlings
reformen som kommunene får overført gjennom statsbudsjettet. Prinsippet blir dermed det
samme som i den generelle Agdenesmodellen, som er beskrevet i kap. 5.1.

I statsbudsjettet tildeles hver enkelt kommune et beløp til medfinansiering av spesialist
helsetjenesten og utskrivningsklare pasienter. Til å fastsette beløpet for hver enkelt
kommune er det utarbeidet kostnadsnøkkel bygd på

• Hvor stor andel av kommunens befolkning som hører til i ulike aldersgrupper

• Hvor store helsekostnader som på nasjonalt nivå kan henføres til hver av disse
aldersgruppene (hentet fra helseforetakene).

For helsesamarbeidet i SiO er det trolig behov for å gå nærmere inn i mulighetene for
stykkpris, og for å etablere ordninger som styrer bruken av tjenestene når etterspørselen er
større enn tilbudet.

SlO - kostnadsfordeling etter Agdenesmodellen
(med basis i overførte inntekter til reformen i Statsbudsjettet)

Til fordeling kr 3 000 000
Samh.ref. Samh.reformen

Folketall Frie inntekter Frie inntekter Utjevnings- Fordeling Etter

01.01.2011 pr innbygger (Statsbudsjettet) faktor folketall

(kr) (kr) (kr) (kr)

1566 Surnadal 5949 1 277 7 597 000 1,0153 362 810 357 333

1567 Rindal 2061 i 395 2 876 000 1,1095 137 349 123 796

1568 Halsa 1647 1423 2344000 1,1315 111942 98929

1612 Hemne 4232 i 249 5 285 000 0,9929 252 396 254 200

1613 Snillfjord 992 i 355 i 344 000 1,0772 64 185 59 586

1617 Hitra 4340 i 246 5 408 000 0,9907 258 270 260 687

1620 FrØya 4326 i 249 5 405 000 0,9934 258 127 259 846

1622 Agdenes 1745 1384 2415000 1,1003 115333 104815

1635 Rennebu 2629 i 367 3 595 000 1,0872 171 686 157 914

1636 Meldal 3903 1566 6112000 1,2451 291891 234438

1638 Orkdal 11365 i 170 13 298 000 0,9303 635 073 682 651

i6s7Skaun 6756 1057 7139000 0,8401 340937 405806

Sum 49945 15739 62818000 3000000 3000000

Snitt i 258
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I eksemplet ovenfor er 3 millioner kr fordelt etter Agdenesmodellen, med basis i overførte
tilskudd til samhandlingsreformen i Statsbudsjettet. Kolonnen Fordeling viser fordelte
kostnader for den enkelte kommune. Kolonnen Etterfolketall helt til høyre viser fordeling
etter folketallet i kommunene. (Beløpet til fordeling, 3 mill. kr, er tilfeldig valgt).

5.2.2 Kostnadsfordeling Legevakten i Orkdalsregionen (hO)

Gjeldende kostnadsfordeling for LiO er basert på fordelingsnøkkel 60/40, d.v.s med 60 %
fastdel og 40 % etter innbyggertall.

Utredningsutvalget er av den oppfatning at dagens kostnadsfordeling mellom
deltakerkommunene i LiO må vurderes, - i lys av at hovedprinsipp for kostnadsfordeling for
tjenestesamarbeid i regionen nå utredes.

Den økonomiske budsjettrammen for LiO er på kr 5.400.000,- i 2012.
Oversikten nedenfor viser kostnadsfordelingen mellom deltakerkommunene i LiO basert på
Agdenesmodellen (i.h.t kap. 5.1) og gjeldende fordeling (60% fast og 40% etter
innbyggertall). Avtalefestet rabatt kr 150.000,- for hver av kommunene Hitra og Frøya er
hensyntatt i fordelingene.

Fordeling LiO
Agdenes- Gjeldende
modellen 60/40 fordeling

(kr) (kr)

1566 Surnadal 738 242 597 000

1567 Rindal 296 542 400 000
1612 Hemne 491764 510000

1613 Snillfjord 182 262 345 000

1617 Hitra 347 763 366 000
1620 Frøya 395 404 365 000

1622 Agdenes 285048 384000

1635 Ren nebu 357 859 429 000

1636 Meldal 517 646 493 000

1638 Orkdal 1 133 942 873 000

1657 Skaun 653528 638000

Sum 5400000 5400000

(Kostnadsfordelingen etter Agdenesmodellen har her sin basis i kommunenes frie inntekter).

En evt. ny kostnadsfordelingsmodell for LiO kan tidligst tas i bruk fra og med budsjett
/driftsåret 2013.
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5.4 Andre nøkkelfaktorer

For barnevem er det mest aktuelt å avregne direkte henførbare kostnader mot hver enkelt
deltakerkommune, men også fordele visse felleskostnader etter en omforent nøkkel.

For skatteinnkreving avgir det it-basert innkrevingssystemet kommunespesifikke data.

For sjølkostfinansierte tjenester, som f.eks kart/oppmåling, må kostnadsfordeling/finansiering
utredes nærmere.

Der det ikke finnes kommunespesifikke data, vil grunnmodellen gjelde.

5.5 Evaluering

Det bør fastsettes tidspunkt for når en vedtatt fordelingsmodell seinest skal evalueres. En
naturlig frist kan være ca tre år fra oppstart. Dersom det inntreffer noe uventa, må modellen
kanskje uansett endres før den tid.

5.6 Nyetablering/investering

Nyetablering/investeringer inndekkes av deltakerkommunene med slik finansiering
(hver for seg eller i kombinasjon):

• Kostnadsfordeling basert på Agdenesmodellen.
• Avregning mot den enkelte kommune for opplagte kommunespesifikke utgifter.

5.7 Utvidelse av et tjenestesamarbeid med ny(e) kommune(r)

Nye kommuner som tiltrer et etablert tjenestesamarbeid må kjøpe en “inngangsbillett” som i
utgangspunktet baseres på regnskapsmessige balanseførte eiendeisverdier.

5.8 Uttreden/opphør

I avtalen for et tj enestesamarbeid må uttreden være beskrevet, d.v. s i avtalen må det være
inntatt bestemmelser om hva som gjelder dersom en kommune velger å gå ut av samarbeidet.

Forutsetningene i forbindelse med opphør av et tjenestesamarbeid må også være
avtaleregulert.

6. Framtidige budsjettrutiner

Ett viktig spørsmål er hvordan deltakerkommunene skal kunne holde økonomisk styring og
kontroll i et interkommunalt samarbeid, slik at tjenestesamarbeidet ikke “lever sitt eget liv”.
Det er grunn til å anta at en god bestillerfunksjon hos deltakerkommunene er avgjørende, slik
at det unngås at forholdet til den interkommunale tjenesten begrenser seg til å motta en årlig
faktura.

Det hører til gruppas mandat å lage forslag til framtidige budsjettrutiner. Gruppa har lagt til
grunn at utredning av bestillerfunksjon ikke er inkludert i mandatet.
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6.1 Budsjettrutiner i andre regioner

Her følger en beskrivelse av rutinene i Fosen Regionråd:

Budsjettkriterier drøftes i rådmannsgruppa før sommerferien og innarbeides i budsjettbrevet.
Budsjett for de ulike samarbeidsordningene:
- Lederne av samarbeidsordningene tilskrives og bes om å komme med sine forslag til

budsjett innen en gitt frist.
- Lederne deltar i rådmannsgruppas møte i september for å gjennomgå sine forslag.
- Rådmannsgruppa drøfter videre budsj ettforslagene og fatter vedtak, som deretter legges

fram for styret (ordførerne) til orientering.
- Vertskommunene fakturerer tjenestekjøpere (kommunene) to ganger årlig, januar og juli.
- Vertskommunene utarbeider årsmelding og regnskap for tj enestesamarbeidene. Disse

sammenfattes i et felles dokument, vedtas/godkjennes av rådmannsgruppa og legges fram
for styret (ordførerne) til orientering i mai/juni.

Budsjett for regionsekretariatet:
- Det utarbeides forslag til budsjett for sekretariatet basert på de kriterier som

rådmannsgruppa trekker opp.
- Budsjettet drøftes i rådmannsgruppa, som kommer med innstilling til styret.
- Styret vedtar budsjettet i sitt møte i november.
- Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av

saksutredningen.
- Sekretariatet fakturerer kommunene to ganger årlig, januar og juli.
- Årsmelding og regnskap drøftes i rådmannsgruppa og vedtas i styret i juni.

6.2 Gruppas forslag til budsjettrutiner (Iiovedprinsipper)

Organiseringen av et tj enestesamarbeidet legger føringer for budsj ettrutinene. Der
samarbeidet er organisert som et firma/eget rettssubjekt (f.eks IKS), vil budsjettrutinene måtte
være en integrert del av firmaets økonomireglement.

For vertskommunesamarbeid:

Det skal utarbeides årsbudsjett og handlingspian (inkl økonomiplan). Budsjett-/planprosess
følger vertskommunens rutiner og regelverk. Tj enesteenheten blir å betrakte som en enhet i
vertskommunen. Driftsbudsjettets økonomiske ramme framkommer ved deflatorjustering
(kommunal defiator) av forrige års budsjettramme.

Nemnda fremmer forslag til årsbudsjett og handlingspian og oversender disse til kommunene
ultimo september hvert år. Årsbudsj ett og handlingspian er gyldig når samtlige kommuner har
vedtatt disse.

Deltakerkommunene dekker påløpte netto utgifter. Kostnadsfordeling —jfr kap. 7.
Årsavregning ultimo januar. Underskudd inndekkes med kostnadsfordeling/finansiering som
forutsatt. Overskudd kan beholdes, og kan disponeres til engangstiltak, men ikke til heving av
driftsnivået.
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7. Konklusjon kostnadsfordeling/finansiering

7.1 Basis/grunnprinsipp

Det er enighet i gruppa om slik anbefaling for kostnadsfordeling/finansiering av
tjenestesamarbeid (hver for seg eller i kombinasjon):

• Agdenesmodellen (jfr kap. 5.1).
• Kommunespesifikke utgifter (der slike utgifter er lett å identifisere) honoreres av den

enkelte kommune (kan også omfatte kjøp av tjenester basert på eget ressursbruk).

Det bør ikke etableres et for omfattende (og kostbart) byråkrati rundt kostnadsfordeling.

7.2 SiO (Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen)

• For SiO Samhandlingsenhet
Agdenesmodellen med basis i overførte tilskudd til reformen i statsbudsjettet.
Annen bruk av ø-hjelp sengepost (når kostnadene ikke dekkes fullt ut av ekstern
finansiering) dekkes av pasientens hjemkommune etter stk-pris.

• For LiO (Legevakten i Orkdalsregionen)
Agdenesmodellen med basis i de frie imitektene. Særavtaler hensyntas.

7.3 Nyetablering/investeringer

Nyetablering/investeringer inndekkes av deltakerkommunene med slik finansiering
(hver for seg eller i kombinasjon):

• Kostnadsfordeling basert på Agdenesmodellen.
• Avregning mot den enkelte kommune for opplagte kommunespesifikke utgifter.
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KOSTNADSFORDELING VÆRNESREGIONEN
(kilde: Samarbeidsavtaler og vedtak i AU/RRlKommunene).

IT
Utgifter med felles IT- tjeneste fordeles slik:
Drift av felleslosninger:
Fast andel som deles likt mellom kommunene 40 %
Variabel andel i forhold til antall innbyggere pr. 01.01. i regnskapsåret 60 %
Investeringer i felleslosninger:
Fast andel som deles likt mellom kommunene 45 %
Variabel andel i forhold til antall innbyggere pr. 01.01. i regnskapsåret 55%

WEB-basert kartinnsyn
Utgifter med drift og investering fordeles som for felles IT-tj eneste.

LØNN/REGNSKAP (inkl. skanning, fakturering/innkreving kommunale avg.)
Lønn; Faste andel deles likt mellom kommunene 22,5 %

Variabel andel i forhold til antall lonns- og trekkoppgaver 77,5 %
Regnskap; Fast andel 32,5 %

Variabel andel etter fakturamengde 67,5 %

SKATTEOPPKREVER
Fast andel som deles likt mellom kommunene 22,5 %
Variable andel som følger aktivitetsnivå i den enkelte kommune 77,5 %
(her er det så langt brukt innbyggertall pga vanskeligheter med å ta ut rapporter)

ARBEIDSGIVERKONTROLL
Etter antall innbyggere pr. 1. januar i regnskapsåret 50 %
Etter antall arbeidsgivere pr. 1. januar i regnskapsåret 50 %

BARNEVERN
Fast andel som deles likt mellom kommunene 20 %
Variabel andel som fordeles etter innbyggertall 80 %

INNKJØP (samarbeidsavtale ikke sluttbehandlet i kommunene)
25 % dekkes av Stjørdal kommune
20 % dekkes av Malvik kommune
55 % fordeles slik på de 6 kommunene

• Fast andel som deles likt mellom kommunene 50 %
• Variabel andel etter folketall pr. 01.01. i regnskapsåret 50 %

LEGEVAKT
Fast andel av netto driftsutgifter fordeles likt mellom kommunene 25 %
Variabel andel fordeles etter innbyggertall pr 01.01. 75 %

SEKRETARIATET
Fordeling skjer etter innbyggertall ut 2010.
Ny kostnadsfordeling foreslått av AU 05.05.10 — iverksettes fra 01.01.11 slik:

Fast andel som deles likt mellom kommunene 40 %
Variabel andel i forhold til antall innbyggere pr. 0 1.01. i regnskapsåret 60 %
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I Like atidelor Fordeling Andre
mellom etter nekter
mmunene

10%
—

50%
75 % Antall landbruk

50%
10%

________ _________

100 % Til kommune etter bosted
40% 60%

_______ _______________________

40% 60%

______ _______________ ___

100 % Tilskudd til koinmuneiie overføres
i sin helhet

10% 90%
100 % Til kommune etter bosted

- og 100 % Deltakeransvar (pisentvis andel
adminin

______ ______ __________

av samlet årlig tilskudd)
PPT 10 %

______

00 % Elevtall. (Forslag)

Kostnadsfordelingsnøklenc har vært vurdert fia ordning til ordning, men har ingen
matcmatisk logikk, J-Jovcdtrekkci er at ordninger med stor fasikostnadsandcl (eks. 11’) har fått
stor prosent likt fordel, mens ordninger der produksjonen er knyttet til antallet innbyggere
(eks barncvcrn og skatteoppkrever) har liten andel fast. Faktiske utgifter thr hver enkelt
kommune har også vært med i vurderingen når kosinadsfordelingsmodell har vært valgt (eks.
NAV og utredning om fcllcs brannvesen). I tillegg brukes det deltakeransvar definert til
prosentvis andel av totalt tilskudd til MNS som fordelingsaekkel for politikk og
administrasjon.

Det er ingen klar sammenheng mellom utgi fisnivå og antallet innbyggere. Antallet
transaksjoner ble forsøkt karllagt i U07, og det gir heller ikke et godt grunnlag. Erfaring fra
andre interkommunalc ordninger viser også at antallet og fordelingen eiidrcr seg fra år til år
knyttet bl.a. til større prosjekter. En lønn og rcgnskapsavdcling vil i tillegg være svært
avhengig av kvaliteten på grunnlagsmaterialet som legges inn i kommunene. Erliringen fra
Værnes og Fosen er at dette vil være ulikt mellom kommunene og over tid. To valg synes å
peke seg ut:

1. Vi simulerer en totalkostnad for tjenesten basert på 2010 regnskap som brukes som
grunnlag lbr fordelingsnøkkcl med en fastandel og en andel knyttet til innbyggcrtall
(Modell brukt i forhold til MNS- NAV og i Værnes-regionen). Modellen vil være kjent og
akseptert i MNS og gir ingen intern transaksjonskostnad.

2. Vi tar i bruk Fosen—modellen og organiserer MNS lønn og regnskap tilnærmet likt et
privat rcgnskapskontor der det i tillegg til en fast administrasjonskostnad fakturcrcs etter
medgått tid (og antallet fakturaer til skanning). Fering av medgått tid og administrasjon av
ordningen vil representere en transaksjonskostnad. På den annen side er det islett av
incitamcnt i denne modellen. I tillegg vil vi få en rettferdig fordeling mellom kommunene.

10.05.2011 Side 23

KOSTNADSFORDELING

MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE
6.2 Fordelingsinodell
MN S-orclningene har ulike kostnadsfordel i ngsmodel ler.
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Arkivsaksnr.:12/1067 

 

 

SAKEN GJELDER: 

ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TILINNSTILLING: 
Økonomirapporten for 1. tertial 2012, framlagt som saksdok ,  tas til orientering 

 

Driftsbudsjettet: 

Hovedtallene i budsjettskjema 1 A vedtas iht. pkt 3.2 i økonomirapporten. 

 

Sum fordeling drift kr. 290.178.000  fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik: 

 
Sentraladministrasjonen 20.805.000 

Skoler inkl. SFO 64.840.000 

Barnehager 52.215.000 

Barn, familie og sosial 41.728.000 

Kultur, fritid og frivillighet 7.621.000 

Institusjonsbaserte tjenester 42.737.000 

Hjemmebaserte tjenester 32.970.000 

Plan eks. gebyr 8.848.000 

Plan gebyrbelagte tjenester -6.598.000 

Eiendomsdrift 25.012.000 

Sum 290.178.000 

 

Investeringsbudsjettet: 

Hovedtallene i budsjettskjema 2 A og 2 B vedtas iht. pkt 4.2 i økonomirapporten. 

 

Investeringene i anleggsmidler vedtas med kr. 69.128.000 som finansieres slik: 

 
Ubrukte lånemidler 6.760.000 

Nytt låneopptak 46.550.000 

Tilskudd 2.370.000 

Overført fra driftsregnskapet 3.900.000 

Bruk av avsetninger 9.548.000 

Sum 69.128.000 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Økonomirapport fra rådmannen for 1. tertial, vedlagt rapport fra enhetslederne. 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Rådmannen legger med dette fram økonomirapporten for 1. tertial 2012. Det er en økonomisk 

rapportering for første tertial (perioden januar – april), iht. kommunens 

økonomi-/styringssystem. Grunnlaget for økonomirapporten er regnskapet pr. 30.04.12, på 

område- og ansvarsnivå, sammenholdt med periodisert budsjett. På grunnlag av regnskap og 

periodisert utarbeides en prognose for året, som enhetslederne går igjennom og evt. korrigerer. 

På grunnlag av prognosen utarbeider enhetslederne en skriftlig rapport, hvor avvik prognosen 

har mot budsjettet kommenteres.. Rapportene følger vedlagt i pkt.6 i økonomirapporten. 



 

Følgende reguleringstiltak i driftsbudsjettet er lagt inn: 

 

1. Budsjettmessig oppfølging av tidligere vedtak: 

 

Revisjonstiltak Beløp Merknad 

Disponering av overskudd regnskap 2011 17.383.376 K-sak 38/12 

Bruk av overskuddsfon enhetsspesifikke fond 2.480.000 K-sak 38/12 

Bruk av overskuddsfond-diverse tiltak 2.250.000 K-sak 38/12 

Tilskudd krisesenteret i Orkdal 279.000 K-sak 10/12. 

 

2. Nye endringstiltak i økonomirapport 1/12: 

 

Revisjonstiltak Beløp Merknad 

LEAN – arbeidet i Skaun 400.000 Dekning: Tilskudd KLP kr. 200.000, 

overskuddsfond kr. 200.000 

Skjønnsmidler barn, familie og helse 705.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Skjønnsmidler sentraladministrasjonen 350.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Skjønnsmidler teknisk kontor 130.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Næringshagen i Orkdalsregionen 233.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

 

Følgende reguleringstiltak i investeringsbudsjettet er lagt inn: 

 

Revisjonstiltak Beløp Merknad 

Nærmiljøanlegg Venn 

oppvekstsenter 

315.000 Dekning: Tippemidler 200.000, overskuddsfond 

80.000, andre tilskudd 35.000 

P.nr. 720:Omlegging 

ledningsnett i Buvika 

3.089.000 Dekning: Ubrukte lånemidler 

P.nr. 727: Kloakkering Ølsholm 

Lykkjneset 

2.567.000 Dekning: Ubrukte lånemidler 

 

 

 

 

 

 
 



BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 18/12 I  Formannskapet 07.06.2012: 

 

 

BEHANDLING: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

VEDTAK: 

Økonomirapporten for 1. tertial 2012, framlagt som saksdok ,  tas til orientering 

 

Driftsbudsjettet: 

Hovedtallene i budsjettskjema 1 A vedtas iht. pkt 3.2 i økonomirapporten. 

 

Sum fordeling drift kr. 290.178.000  fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer 

slik: 

 

Sentraladministrasjonen 20.805.000 

Skoler inkl. SFO 64.840.000 

Barnehager 52.215.000 

Barn, familie og sosial 41.728.000 

Kultur, fritid og frivillighet 7.621.000 

Institusjonsbaserte tjenester 42.737.000 

Hjemmebaserte tjenester 32.970.000 

Plan eks. gebyr 8.848.000 

Plan gebyrbelagte tjenester -6.598.000 

Eiendomsdrift 25.012.000 

Sum 290.178.000 

 

Investeringsbudsjettet: 

Hovedtallene i budsjettskjema 2 A og 2 B vedtas iht. pkt 4.2 i økonomirapporten. 

 

Investeringene i anleggsmidler vedtas med kr. 69.128.000 som finansieres slik: 

 

Ubrukte lånemidler 6.760.000 

Nytt låneopptak 46.550.000 

Tilskudd 2.370.000 

Overført fra driftsregnskapet 3.900.000 

Bruk av avsetninger 9.548.000 

Sum 69.128.000 
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1. ØKONOMIRAPPORT 1/12 

 

 

1.1. Innledning 

 

Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomirapport 1/2012. Det er en økonomisk 

rapportering for første tertial (de første 4 måneder i budsjettåret) i henhold til kommunens 

økonomi-/styringssystem. Grunnlaget for regnskapsanalysen er regnskapet pr. 30.04.12 på 

område- og ansvarsnivå sammenholdt med periodisert budsjett for samme periode. Saken har 

vært forberedt ved at enhetslederne har rapportert for sine områder, i tillegg til at 

totaløkonomien er vurdert sentralt.  

 

I den administrative styringsmodellen har enhetslederne ansvar for å holde vedtatt 

budsjettramme og gjennomføre tiltak dersom det ligger an til overskridelse på budsjettet. Nye 

tiltak må i utgangspunktet finansieres innenfor egen ramme. I den grad det oppstår 

uforutsigbare situasjoner som må løses og som krever midler utover egen budsjettramme, må 

dette vurderes av rådmannen og i neste omgang kommunestyret slik at en i fellesskap kan 

omfordele midler innenfor den totale driftsrammen for kommunen. 

 

Økonomirapport 1 er en anledning til å gjøre budsjettkorreksjoner innenfor den enkelte enhet (i 

henhold til delegasjonsreglementet kan dette gjøres administrativt så lenge en holder seg 

innenfor netto driftsramme). Økonomirapporten er også en anledning til å gi tilbakemelding på 

status i forhold til vedtatt årsbudsjett og om nødvendig omfordele budsjettmidler mellom 

enhetene.  

 

2. DRIFTSBUDSJETTET  

 

2.1 Skatter/rammetilskudd og øvrige tilskudd 

 

 
 

Forutsetninger for de frie inntektene i vedtatt budsjett: 

Frie inntekter er summen av skatt og rammetilskudd, og vedtas gjennom statsbudsjettet. 

Rammetilskuddet består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, inntektsutjevning, skjønn, 

overgangsordninger etc. og distriktstilskuddet. Inntektsgarantitilskuddet (INGAR) er et element 

som skjermer kommunene mot brå nedgang i rammetilskudd, og omfatter endringer i 

kostnadsnøkler og de politiske elementene. Endringer i skatt og skjønnstilskudd omfattes ikke.  

Det er befolkningstall pr. 1.7.2011 som legges til grunn for rammetilskuddet.  

 

Skattens andel av kommunens samlede inntekter. Dette gjøres ved å redusere den kommunale 

skattøren mot en tilsvarende økning i inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Reduksjonen i 

skattøren og økt inntektsutjevning er ment å skulle gi en jevnere inntektsfordeling mellom 

kommunene, og for Skaun kommune slår dette positivt ut i og med at vi ligger under snitt i 

skatteinntekter.  

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Manuell

endring

budsjett

Nytt forslag 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per april

Prognose 

2012 Avvik 

Skatt på inntekt formue -111 872 -119 921 0 -119 921 -35 860 -120 560 -639

Eiendomsskatt -449 -900 0 -900 -449 -900 0

Rammetilskudd -169 245 -179 936 0 -179 936 -64 728 -183 602 -3 666

Andre generelle statstilskudd -2 058 -2 100 0 -2 100 -259 -2 100 0

Sum frie inntekter -283 624 -302 857 0 -302 857 -101 296 -307 162 -4 305
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Midler knyttet til samhandlingsreformen er lagt inn i rammetilskuddet for 2012. Samla beløp 

som er lagt er kr. 7.193.300, herav er knyttet til medfinansiering kr. 6.421.200 og 

utskrivningsklare pasienter kr. 718.200. Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til 

kostnadene i samhandlingsreformen, både når det gjelder medfinansiering (20 %) 

utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser. Så langt er det ikke lagt inn midler til 

forebyggende aktiviteter, heller ikke til oppstartsmidler (økte kostnader til omstilling)..  

 

I statsbudsjettet for 2012 framkommer de frie inntektene for Skaun kommune slik: 

 

Tilskuddselement Beløp 

- Innbyggertilskudd før omfordeling 141 694 

Omfordeling:  

Utgiftsutjevning 5 257 

Tilskudd med særskilt fordeling * 1 336 

Inntektsgarantitilskudd (INGAR) -471 

Regionpoltiske tilskudd:  

Skjønnstilskudd 950 

Sum rammetilskudd eks. inntektsutjevning  

Inntektsutjevning 29 061 

Sum rammetilskudd 179 936 

Skatteinntekter 119 921 

Sum skatt og rammetilskudd 299 900 

 
*Gjelder: ’fysioterapi, kavlifiseringsprogrammet. 

 

Tabellen under viser hvilke prosjekter som det er søkt om skjønnsmidler fra Fylkesmannens 

pott på. Siste kolonne i tabellen viser Fylkesmannens behandling og bevilgning til de enkelte 

prosjektene. 

 

Prosjektnavn Søknadsbeløp Tildelt beløp 

Helhetlig ledelse med elektronisk styringsverktøy 1.570.000 350 000 

Likestilling og Mangfold i Skaun Kommune 700.500 0 

Foreta grunnundersøkelser for  å forebygge/hindre ras 260.000 130 000 

Digitalisering av reguleringsplaner 400.000 0 

Foreta en kartlegging av naturtyper og artsinformasjon 200.000 0 

Opprette familiesente 633.900 200 000 

FYSAK – kommune 450.000  

Tiltak som kan bidra til å redusere ventelistene i PPT 560.000 215 000 

Individuell plan  - et aktivt verktøy til alle involverte  591.800 290 000 

 

Eiendomsskatt: 

I budsjett for 2010/økonomiplan 2010-2013 ble det lagt til grunn at eiendomsskatt på boliger 

skulle opphøre fra og med budsjettåret 2011. Det er imidlertid forutsatt eiendomsskatt på verk 

og bruk, og med maks. opptrapping opp til maks. skattesats som er 7 promille. Promillesatsene 

som er forutsatt i budsjettet er 4 promille i 2012, 6 promille i 2013 og 7 promille i 2014 og 

2015.  
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Andre generelle statstilskudd: 
I denne inntekta på kr. 2.100.000 inngår ulike kompensasjonsordninger for rente- og 

avdragsutgifter.  Kr. 1.000.000 ,- gjelder kompensasjon skolebygg for hhv. utbygging av 

skolebygga for 6-åringene samt utbygging av ungdomskolen.  Kr. 1.100.000- gjelder 

kompensasjon for utbygging av Rossvollheimen. 

 

Prognosen i økonomirapport 1/12: 

I revidert nasjonalbudsjett 2012 er anslaget på inntekts- og formuesskatt til kommunesektoren i 

2012 oppjustert med 2,3 mrd. kr (1,9 mrd kr til kommunene og 0,4 mrd kr til 

fylkeskommunene). Økt skatteinngang på landsbasis vil også ha stor betydning for 

skatteinngangen til Skaun kommune, gjennom både økte skatteinntekter og økt 

inntektsutjevning. Hvis utviklingen i skatteinntekter fortsetter ut året vil dette bety en 

merinntekt for Skaun kommune på rundt 639 000 kroner.   

 

Rådmannen mener imidlertid at det er for tidlig å ta høyde for dette allerede nå, og vil avvente 

utviklingen i skatteinngangen framover. Det er beheftet betydelig usikkerhet med anslagene så 

tidlig i året, da det ennå gjenstår flere store skattemåneder. Det oppjusterte skatteanslaget på 

landsbasis gir imidlertid en større trygghet for at vi når det budsjetterte nivået. 

 

Økningen i rammetilskuddet skyldes dels tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen, og dels økte 

overføringer gjennom inntektsutjevningen. Det siste har en klar sammenheng med 

skatteinngangen på landsbasis, og rådmannen vil derfor avvente utviklingen framover før det 

fremmes forslag om budsjettjustering. 

 

Eiendomsskatten er i tråd med vedtatt budsjett. 

 

Nivået på andre generelle statstilskudd er avhengig av renteutviklingen gjennom året. Hvis 

dagens lave rentenivå fortsetter ut året, må vi forvente at inntektene knyttet til de ulike 

rentekompensasjonsordningene blir lavere enn budsjettert. Rådmannen kommer tilbake til dette 

i neste økonomirapport.  

 

2.2 Finansielle utgifter og inntekter 

 

 
 

Eksterne finansutgifter/-inntekter 

 

Salgssummen fra salget av B-aksjene i 2010 ble brukt til å nedbetale på gjelda. Totalt ble det 

nedbetalt ekstraordinært avdrag på om lag 122 mill. kr. Dette har bedret trykket på 

driftsbudsjettet betydelig, en økning i lånegjelda forutsetter at en større andel av våre inntekter 

benyttes til å betjene renter og avdrag. Eksempelvis vil et låneopptak på 100 millioner føre til 

en årlig økning på renter og avdrag på ca. 7 millioner kroner ut fra dagens rentenivå.  

 

 

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Manuell

endring

budsjett

Nytt forslag 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per april

Prognose 

2012 Avvik 

Renteinntekter og utbytte -7 799 -6 698 0 -6 698 -963 -6 698 0

Gevinst finansielle instrumenter 0 -1 300 0 -1 300 0 -1 300 0

Renteutgifter 9 126 12 243 0 12 243 1 381 9 743 -2 500

Tap finansielle instrumenter 64 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 8 291 8 500 0 8 500 4 284 8 500 0

Netto finansinntekter/-utgifter 9 682 12 745 0 12 745 4 702 10 245 -2 500
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Gjeldsutviklingen de 3 siste år framgår av tabellen under. 

 

Gjeld/År 2008 2009 2010 

Investeringer 362 716 384 310 259 912 

Formidlingslån 37 341 41 429 46 237 

Sum gjeld 400 057 425 739 306 149 

 

Grunnlag for beregningen av rente for 2012 er følgende prognose for lån til investeringer: 

  

 Beløp i kr. 

Lån pr. 31.12.10 259 112 

Innbetalt avdrag 2011 -7 900 

Låneopptak 2011 ØR 2/11 35 000 

Prognose  samla lån 31.12.11 287 012 

 

Beregningsforutsetningene  for renteutgiftene i 2012: 

 Lånebeløp Rentefot Renteutgift 

Fastrente Husbanken 18 mill kr. 3,20 % 576 000 

Fastrentelån KLP/Kommunekreditt 16 mill kr 3,75 % 600 000 

Lånesum flytende rente 254 mill kr 3,8 % 9 767 000 

Sum   10 943 000 

 

I tillegg er det budsjettert med ei renteutgift på formidlingslån med kr. 1.300.000, som til 

sammen gir ei renteutgift i 2012 på kr. 12.243.000. 

 

Når det gjelder avdrag er den beregnet ut fra den veide levetiden for anleggsmidlene, og er 

beregnet til kr. 8.500.000 

 

Økte renter og avdrag kommer som en driftskonsekvens på de nye investeringsprosjektene som 

foreslås, og der finansieringa skjer ved bruk av lån.  På lånekalkulatoren i Arena er 4,5% rente 

benyttet, Avdragstida er tilpasset avskriviningstida for anleggsmiddelet. 

 

Målsetningene med finansforvaltningen er (pkt. 1.1 i Finansreglementet): 

1. Opprettholde et tilstrekkelig bufferfond for å ta høyde for svingningene i 

finansmarkedene. 

2. Søke å oppnå avkastning på langsiktige finansielle aktiva som i gjennomsnitt er 2,1 %-

poeng høyere enn et risikofritt alternativ til akseptabel risiko. 

 

Videre er det i finansreglementet pkt. 4.8 fastlagt at midlene som tas ut fra fondet skal være 

opptjent og regnskapsført som bufferfond før anvendelse ved at 

 oppnådd avkastning i regnskapsåret disponeres ved årsoppgjør iht. målsetningene 

 budsjettert uttak i regnskapsåret budsjetteres som uttak fra bufferfondet i forbindelse 

med ordinær budsjettprosess 
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Denne budsjettdisposisjonen (handlingsregelen) er håndtert ved at det er budsjettert med en 

gevinst på 5,1 %, som utgjør kr. 1.300.000, og denne gevinsten er satt av til bufferfond og 

inflasjonsjusteringsfond med kr. 650.000 på hver av de to fonda. Til bruk i driftsbudsjettet er 

det budsjettert med kr. 650.000 ved bruk av bufferfondet. Rammen til driftsformål blir da ikke 

avhengig av utviklingen på finansmarkedet. 

 

Renteinntektene og gevinst finansplasseringene, utgjør til sammen kr. 7.998.000 og fordeler seg 

slik: 

 

- Utbytte TrønderEnergi    kr.  3.645.000 

- Renter Formidlingslån    kr.  1.300.000 

- Renter bankinnskudd/diverse renteinntekter kr.  1.753.000 

- Gevinst finansplasseringer    kr.  1.300.000 

 

For utbytte i TrønderEnergi er det lagt til grunn den nye eierandelen kommunen har i selskapet 

etter salget av B-aksjene på 2,43 %, og et samla utbytteuttak på 150 millioner kroner.  

 

Prognosen i økonomirapport 1/12: 

Hvis dagens lave rentenivå vedvarer, ligger det an til at våre renteutgifter blir lavere enn 

budsjettert. Ut fra budsjettforutsetningene ligger det per i dag an til lavere renteutgifter i 

størrelsesorden 2,5 mill. kr. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i neste 

økonomirapport.  

 

Endelig utbytte fra Trønderenergi er ikke klart per i dag. 

 

2.3 Bruk og avsetninger til fond. 

 

 
 

Ubundne disposisjonsfond 

Budsjetteringen på avsetninger til disposisjonsfond i konsekvensjustert budsjett bygger på to 

forutsetninger vi har lagt. Den første forutsetningen er at for å sikre økonomisk handlingsfrihet 

og hindre underskudd skal vi ha et netto driftsresultat som utgjør minimum 3 % av sum 

driftsinntekter (resultatgrad).  

 

Med grunnlag i driftsinntektene i konsekvensjustert budsjett i 2012, utgjør ei avsetning på 3 % 

11,2 millioner kroner. I budsjettet for 2012 er det lagt inn ei avsetning til disposisjonsfondene 

på kr. 9 113 000. 

 

Den andre forutsetningen er å foreta avsetninger iht. reglement og vedtak, dvs. å bygge opp 

igjen de fondene som ble tømt fram mot 2008. Med bakgrunn i overskudd i 2009 og 2010 er 

oppbyggingen av fondene gjennomført. 

 

 

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Manuell

endring

budsjett

Nytt forslag 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per april

Prognose 

2012 Avvik 

Avsetn til driftsfond 15 011 7 813 7 813 0 7 813 0

Avsetn til driftsfond 0 1 300 0 1 300 0 1 300 0

Bruk av disposisjonsfond 0 -650 0 -650 0 -650 0

Ikke disp nto driftsresultat 17 383 0 0 0 0 0

Disp av tidligere års ikke di -9 507 0 0 0 0 0

Netto avsetninger 22 887 8 463 0 8 463 0 8 463 0
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Prognosen i økonomirapport 1/12. 

Ved utgangen av april viser prognosen at de budsjetterte avsetningene til de ulike fondene kan 

gjennomføres som forutsatt. I tillegg kommer avsetningen av fjorårets regnskapsresultat (jf. K-

sak 38/12. 

 

 

Lønns- og prisstigning 

Kommunal deflator for 2012 er anslått til 3,25 %. Her inngår en lønnsvekst på 4,0 % og en 

prisvekst på 2,5 %. I likhet med den praksis som har vært vanlig over flere år, har kommunen 

ikke praktisert en økning med en generell økning av driftsutgiftene i tråd med prisstigningen. 

Intensjonen er likevel at enhetene skal oppdatere budsjettgrunnlaget med nye kjente priser på 

ulike løpende avtaler og engasjement. 

 

Kommunal deflator for 2012 er anslått til 3,25%  %, herav en lønnsvekst på 4,0 %. I likhet med 

den praksis som har vært vanlig over flere år, har kommunen ikke praktisert en økning med en 

generell økning av driftsutgiftene i tråd med prisstigningen. Intensjonen er likevel at enhetene 

skal oppdatere budsjettgrunnlaget med nye kjente priser på ulike løpende avtaler og 

engasjement. Øvrige årlige prisstigninger forutsettes inndekket gjennom kontinuerlige 

effektiviseringstiltak.  

 

Lønnsoppgjøret 2012 er et hovedoppgjør. Det er lagt inn en reservepost lønn under ansvar 1601 

på 6,5 mill. kr inkl. arbeidsgiveravgift. Beregningsforutsetningen for reserveposten er 3,2 % av 

fastlønnsbudsjettet, med tillegg av arbeidsgiveravgift, hhv. kr. 5.750.000 og 750.000. I 

beregningen av pensjonsutgiftene er pensjonspremien beregnet ut fra en antatt lønnsvekst på 

samme nivå.  

 

Prognosen i økonomirapport 1/12 

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor er ennå ikke ferdig. Partene er per dato ute i konflikt. 

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett nedjustert lønnsvekstanslaget fra 4 % til 3,75 %. 

Dette er gjort med bakgrunn i de lønnsoppgjørene som er ferdigforhandlet.  

 

Det er på dette grunnlag vanskelig å si noe om den avsatte lønnsreserveposten er tilstrekkelig til 

å dekke effekten av årets lønnsoppgjør. 

 

Pensjonsutgifter 

KLP operer med følgende beregnet premie for de forskjellige ordningene i 2012, redusert med 

arbeidstakers andel på 2 %: 

- Fellesordningen   20,7 % 

- Sykepleieordningen  21,9 % 

- Folkevalgtordningen 54,3 % 

 

Pensjonspremien i Statens Pensjonskasse er på 12 %, eksklusive arbeidstakers andel, som også 

her er på 2 %. 

 

Pensjonsutgiftene for disse premiesatsene er lagt inn i budsjettet på hver enkelt enhet. Etter 

reglene for føring av pensjonsutgifter skal det også beregnes en pensjonskostnad. Differansen 

mellom pensjonspremien og pensjonskostnaden er det såkalte premieavviket. Dette er ført 

under budsjettområdet sentraladministrasjonen. 
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Premiavviket for 2012 skal utgiftsføres over 10 år fra 2013. I tillegg kommer tidligere års 

premieavvik som utgift. 

 

I økonomiplanen er det tatt hensyn til utgiftsføringa av premieavviket fra tidligere år og fra 

2012. 

 

Oppsummert er pensjonskostnadene i 2012: 

 

Pensjonspremie 2012 KLP 29.928.000 

Premieavvik 2012 -10.956.000 

Amortisering tidligere års premieavvik 1.420.000 

Tilbakeføring overskudd KLP -763.000 

Sum utgifter KLP 19.629.000 

Utgifter Statens pensjonskasse 4.717.000 

Sum pensjonsutgifter tilsammen 24.346.000 

 

Tilsvarende kostnader i revidert budsjett for 2011 var på 22.867.000, hhv. kr. 18.340.000 i KLP 

og 4.527.000 i Statens Pensjonskasse.  

 

Prognosen i økonomirapport 1/12. 

Det er per i dag ikke avdekket vesentlige avvik sammenlignet med budsjettforutsetningene. 

Fram mot økonomirapporten for 2. tertial vil rådmannen fortsatt vurdere fordelinga av 

pensjonskostnadene mellom enhetene. Slik det ser ut nå vil dette ikke påvirke de samla 

pensjonsutgiftene til KLP. 

 

 

Momskompensasjon investeringer 

Momskompensasjon fra investeringene skal inntektsføres i driftsregnskapet. Fra 2010 til 2014 

skal minimum 20 % pr år overføres til investeringsregnskapet, inntil man til 2014 skal 

inntektsføre hele momskompensasjonen i investeringsregnskapet.  

 

I 2012 skal minst 60 % av momskompensasjonen overføres fra driftsregnskapet til 

investeringsregnskapet. I budsjettet for 2012 er det ført kr. 3,9 millioner i momskompensasjon, 

og hele beløpet – 100 % - er ført i investeringsbudsjettet.  

 

Prognosen i økonomirapport 1/12. 

Det er per i dag ikke avdekket vesentlige avvik sammenlignet med budsjettforutsetningene. 

Endelig resultat på området er avhengig av at forutsatte framdriftsplaner på 

investeringsprosjektene holdes. Eventuelle avvik her vil uansett ikke ha betydning for 

driftsresultat, da all momskompensasjon knyttet til investeringsprosjektene er forutsatt 

tilbakeført til investeringsregnskapet i sin helhet. 

 

 

Tilskudd til ressurskrevende brukere 

Regelverket for tilskuddsordningen er beholdt uendret fra 2011. Innslagspunktet er kr. 935.000 

og kompensasjonsgraden er 85 %. Dette betyr at kommunen får refundert 85 % av 

lønnsutgiftene som overstiger kr. 935.000 for den enkelte bruker som omfattes av ordninga. 

Øvrige kostnader til drift kompenseres ikke.  
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Skaun har 6 brukere som faller innenfor ordningen, 5 i hjemmetjenesten og 1 bruker på 

Rossvollheimen. 

 

Prognosen i økonomirapport 1/12. 
Antall brukere er de samme per i dag som ved inngangen til 2012. Inntektene føres på de 

respektive enheter, og eventuelle avvik i tilskuddet vil bli kommentert her. 

 

 

2.3 Sum prognose driftsbudsjett 

 

 
 

Prognosen samla sett for kommunen i tabellen over, viser et positivt avvik på 3 395 000 kroner. 

Samlede merinntekter/mindreutgifter på skatt, rammetilskudd og renteutgifter er beregnet til i 

overkant av 6,8 mill. kr. Prognosen for budsjettområdene viser et negativt avvik på i overkant 

av 3,4 mill. kr. Fordelinga på budsjettområdene går fram av tabellen under:   

 

Budsjettområde Avvik 

Sentraladministrasjonen 400 000 

Skoler /SFO 0 

Barnehager 121 000 

Kultur og frivillighet 0 

Barn og familie og NAV sosial 1 849 000 

Institusjonsbaserte tjenester 866 000 

Hjemmebaserte tjenester 0 

Plan ekskl. gebyr 174 000 

Plan, gebyrbelagte tjenester 0 

Eiendomsdrift 0 

SUM 3 410 000 

 

For nærmere beskrivelse av de ulike budsjettendringstiltakene som er foreslått, vises det til 

kapittel 3.1. 

 

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Overført investbudsjett 3 232 3 900 0 3 900 0

TIL FORDELING DRIFT -264 027 -283 651 -96 600 -290 456 -6 805

Sum fordelt til drift 246 644 283 651 91 841 287 061 3 410

Mindreforbruk 0 0 -4 759 -3 395 -3 395
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2.4 Sentraladministrasjonen 

 

 
 

Prognosen viser et merforbruk på 400 000 kroner for hele året. Dette skyldes utgifter i 

tilknytning til LEAN-arbeidet, som er foreslått dekket inn gjennom en tilleggsbevilgning (jf. 

kap 3.1). Den foreslåtte tilleggsbevilgningen foreslås dekkes inn gjennom tilskudd fra KLP, 

samt bruk av overførte midler fra 2011 (overskuddfond). Etter dette forventes det at området vil 

gå i balanse ved årets slutt. 

 

  

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Totalt Skaun kommune 

Sum alle arter 0 0 -4 759 -3 395 -3 395

Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 

Sum alle arter -270 440 -282 994 -96 596 -289 799 -6 805

Sentraladministrasjonen 

Sum alle arter 24 918 23 219 9 744 23 619 400

Skoler inkl SFO 

Sum alle arter 60 459 64 140 21 641 64 140 0

Barnehager 

Sum alle arter 44 390 51 740 15 763 51 862 121

Barn, familie og sosial 

Sum alle arter 31 582 40 744 9 819 42 593 1 849

Kultur fritid og frivillighet 

Sum alle arter 6 724 7 581 2 119 7 581 0

Institusjonsbaserte tjenester 

Sum alle arter 41 037 42 737 14 450 43 603 866

Hjemmebaserte tjenester 

Sum alle arter 27 416 32 359 10 828 32 359 0

Plan ekskl gebyr 

Sum alle arter 5 801 4 758 2 891 4 932 174

Plan, gebyrbelagte tjenesteområder 

Sum alle arter -5 396 -8 343 -4 700 -8 343 0

Eiendomsdrift 

Sum alle arter 33 508 24 060 9 282 24 060 0

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 25 705 25 239 11 165 27 437 2 198

Sum driftsinntekter -7 336 -5 920 -1 420 -7 718 -1 798

NETTO DRIFTSUTGIFT 18 370 19 319 9 744 19 718 400

Bruk av avsetninger 0 0 0 0 0

Avsetninger 622 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER 622 0 0 0 0

NETTO UTGIFT 24 918 23 219 9 744 23 619 400
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2.5 Skoler og SFO 

 

 
 

Prognosen viser at budsjettområdet vil gå i balanse ved årets slutt. Fra enhetslederne er det 

imidlertid rapportert om en del utfordringer knyttet til dette, blant annet elevtalls-/klasseøkning 

fra høsten av, samt elever med særskilte behov for oppfølging. Denne problemstillingen vil bli 

fulgt opp i neste økonomirapport. 

 

 

2.6 Barnehager 

 

 
 

Samlet sett viser prognosen for området et merforbruk på 121 000 kroner. Dette skyldes blant 

annet at vedtatte innsparinger for 2012 ennå ikke er fullt ut gjennomført. Rådmannen forventer 

at barnehagene vil være i balanse ved årets slutt. 

 

 

2.7 Kultur, fritid og frivillighet 

 

 
 

Prognosen viser at området vil være i balanse ved årets slutt.  

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 69 822 70 047 24 399 71 343 1 297

Sum driftsinntekter -9 511 -5 907 -2 758 -7 204 -1 297

NETTO DRIFTSUTGIFT 60 310 64 140 21 641 64 139 0

Bruk av avsetninger -19 0 0 0 0

Avsetninger 0 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER -19 0 0 0 0

NETTO UTGIFT 60 459 64 140 21 641 64 140 0

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 59 482 64 372 21 439 64 878 235

Sum driftsinntekter -15 119 -12 632 -5 676 -13 016 -113

NETTO DRIFTSUTGIFT 44 362 51 740 15 763 51 862 121

Bruk av avsetninger 0 0 0 0 0

Avsetninger 3 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER 3 0 0 0 0

NETTO UTGIFT 44 390 51 740 15 763 51 862 121

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 10 196 9 221 3 785 10 165 35

Sum driftsinntekter -3 681 -1 640 -1 661 -2 533 -23

NETTO DRIFTSUTGIFT 6 515 7 581 2 123 7 632 12

Bruk av avsetninger -74 0 -4 -52 -12

Avsetninger 284 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER 209 0 -4 -52 -12

NETTO UTGIFT 6 724 7 581 2 119 7 581 0
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2.8 Barn, familie og NAV sosial 

 

 
 

Prognosen for området viser et merforbruk på 1 849 000 kroner ved årets slutt. Det foreslås 

tilleggsbevilget 279 000 kroner til tilskudd til krisesenteret i Orkdal. Det er i budsjettet for 2012 

avsatt 50 000 kroner til formålet, mens reell utgift ihht inngått avtale er 329 000 kroner. I 

prognosen inngår også utgifter til opprettelse av familiesenter, samt styrking av PP-tjenesten. 

Dette er utgifter som i stor grad blir finansiert gjennom skjønnsmidler vi har fått fra 

Fylkesmannen. Det er derfor foreslått en budsjettendring i tråd med dette. 

 

Fra Orkdal kommune, som er vertskommune for det interkommunale barnevernssamarbeidet, er 

det varslet et mulig merforbruk for Skaun i størrelsesorden 0,5 – 1,0 mill. kr. I tillegg kommer 

eventuelle nye plasseringssaker i 2012. Ut fra mottatte opplysninger finner rådmannen det 

vanskelig å gi en fullgod prognose for barnevernsarbeidet nå, men vil følge opp saken i neste 

økonomirapport. I midten av juni vil det bli gjennomført et møte i samarbeidsgruppen angående 

blant annet denne saken.  

 

Med bakgrunn i fjorårets regnskapstall for utbetalingar til økonomisk bistand, vil rådmannen 

følge opp dette i neste økonomirapport. 

 

 

2.9 Institusjonsbaserte tjenester 

 

 
 

Prognosen for området viser et merforbruk på 866 000 kroner. Dette skyldes i all hovedsak to 

forhold. Det første forholdet er knyttet opp i mot en ressurskrevende bruker. Denne saken har 

både en inntekts- og utgiftsside slik at rådmannen vil avvente saken noe før det tas stilling til en 

eventuell tilleggsbevilgning.  

 

Det andre forholdet er at omstillingen fra seks langtidsplasser til dagsentertilbud for demente 

tar lengre tid enn først forutsatt, og dagsentertilbudet vil tidligst være i drift fra september. 

Rådmannen forventer imidlertid at vedtatt innsparing knyttet til dette tiltaket gjennomføres som 

planlagt.  

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 40 281 46 744 11 966 49 749 3 005

Sum driftsinntekter -8 870 -6 001 -2 146 -7 152 -1 152

NETTO DRIFTSUTGIFT 31 430 40 744 9 825 42 611 1 867

Bruk av avsetninger -82 0 0 0 0

Avsetninger 239 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER 158 0 0 0 0

NETTO UTGIFT 31 582 40 744 9 819 42 593 1 849

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 54 052 51 188 17 613 53 585 2 397

Sum driftsinntekter -12 441 -8 451 -3 163 -9 982 -1 531

NETTO DRIFTSUTGIFT 41 611 42 737 14 449 43 602 865

Bruk av avsetninger -649 0 0 0 0

Avsetninger 70 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER -579 0 0 0 0

NETTO UTGIFT 41 037 42 737 14 450 43 603 866
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2.10 Hjemmebaserte tjenester 

 

 
 

Prognosen så langt viser at området som helhet forventes å gå i balanse ved årets slutt. 

 

 

2.11 Plan (ekskl. gebyr) 

 

 
 

Prognosen så langt viser et merforbruk innenfor området på 174 000 kroner. Dette skyldes 

hovedsakelig forhold innenfor brann- og redningstjenesten, hvor blant annet vilkårene for kjøp 

av tjenester fra Orkdal kommune er endret. Det arbeides med å klarhet i de faktiske forholdene 

innenfor området, og rådmannen vil komme tilbake til saken i økonomirapport nr 2.  

 

Enheten har varslet fra om endring i forutsetningene når det gjelder framdriften på diverse tiltak 

og prosjekt. Det vises i denne sammenhengen til rapporten fra enhetsleder, jf. kap. 5.15. 

 

 

2.12 Plan (gebyrbelagte tjenester) 

 

 
 

 

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 36 522 37 664 11 700 39 526 1 863

Sum driftsinntekter -9 154 -5 294 -872 -7 168 -1 874

NETTO DRIFTSUTGIFT 27 368 32 370 10 828 32 359 -11

Bruk av avsetninger 0 -11 0 0 11

Avsetninger 48 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER 48 -11 0 0 11

NETTO UTGIFT 27 416 32 359 10 828 32 359 0

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 6 320 9 230 2 977 9 481 251

Sum driftsinntekter -836 -1 762 -86 -1 839 -77

NETTO DRIFTSUTGIFT 5 483 7 468 2 891 7 642 174

Bruk av avsetninger -200 -2 710 0 -2 710 0

Avsetninger 297 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER 97 -2 710 0 -2 710 0

NETTO UTGIFT 5 801 4 758 2 891 4 932 174

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 14 305 14 201 4 780 14 451 250

Sum driftsinntekter -24 889 -20 799 -9 480 -21 013 -214

NETTO DRIFTSUTGIFT -10 584 -6 598 -4 700 -6 561 36

Bruk av avsetninger -250 -1 811 0 -1 781 30

Avsetninger 1 224 66 0 0 -66

NETTO AVSETNINGER 973 -1 745 0 -1 781 -36

NETTO UTGIFT -5 396 -8 343 -4 700 -8 343 0
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Prognosen så langt viser at området vil gå i balanse. Det er imidlertid knyttet en del usikkerhet 

rundt blant annet inntektene på området. 

 

 

2.13 Eiendomsdrift  

 

 
 

Prognosen viser at området vil gå i balanse i år.  

 

 

3. SKAUN KOMMUNES TOTALE DRIFTBUDSJETT. 

 

Det fremgår av gjennomgangen at det er behov for å gjøre noen budsjettendringer innenfor 

enkelte områder. Disse framgår av tabellen i neste kapittel (3.1). Videre er det beskrevet 

forhold innenfor andre områder, hvor prognosen per i dag tyder på et merforbruk. Dette er 

forhold som rådmannen vil følge opp i tida framover, men hvor det per i dag ikke er godt nok 

grunnlag for å fremme forslag om tilleggsbevilgninger.  

 

Selv om prognosen for driftsbudsjettet totalt sett er positiv, jf. kap. 2.3, er det viktig at nivået på 

drifta fremdeles holdes på et nøkternt nivå. Skaun kommune står overfor store utfordringer i 

årene framover, blant annet knyttet til befolkningsvekst og nye investeringer, slik at det er 

viktig at det fremdeles prioriteres stramt og at det settes av tilstrekkelige midler til reserver. 

 

Arbeidet med å gjennomføre de vedtatte innsparingene/tiltakene for 2012, vil derfor fortsette 

som forutsatt. 

 

3.1 Nye revisjonstiltak drift. 

 

1. Budsjettmessig oppfølging av tidligere vedtak: 

 

Revisjonstiltak Beløp Merknad 

Disponering av overskudd regnskap 2011 17.383.376 K-sak 38/12 

Bruk av overskuddsfond enhetsspesifikke fond 2.480.000 K-sak 38/12 

Bruk av overskuddsfond - diverse tiltak 2.250.000 K-sak 38/12 

Tilskudd krisesenteret i Orkdal 279.000 K-sak 10/12. 

 

2. Nye endringstiltak: 

 

Revisjonstiltak Beløp Merknad 

LEAN – arbeidet i Skaun 400.000 Dekning: Tilskudd KLP kr. 200.000, 

overskuddsfond kr. 200.000 

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 35 479 34 292 13 557 35 909 1 337

Sum driftsinntekter -13 475 -9 830 -4 276 -10 996 -885

NETTO DRIFTSUTGIFT 22 004 24 462 9 281 24 913 451

Bruk av avsetninger -350 -1 747 0 -3 547 -1 800

Avsetninger 0 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER -350 -1 747 0 -3 547 -1 800

NETTO UTGIFT 33 508 24 060 9 282 24 060 0
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Skjønnsmidler barn, familie og helse 705.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Skjønnsmidler 

sentraladministrasjonen 

350.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Skjønnsmidler teknisk kontor 130.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Næringshagen i Orkdalsregionen 233.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

 

Oversikten under viser detaljene i revisjonstiltakene: 

 

Kapittel : Budsjettendringer vedtatte tiltak 

Tiltak Disp. overskudd regnskap 2011. 

Beskrivelse 
- 

- - 

2012 2013 

Ansvar Ansvar: Disposisjonsfond (9401) 

Sum utgifter  17 383 0 

Sum inntekter  0 0 

Sum netto   17 383 0 

Ansvar Ansvar: Resultat (9901) 

Sum utgifter  0 0 

Sum inntekter  -17 383 0 

Sum netto   -17 383 0 

SUM NETTO TILTAK  0 0 

- 

 

 

Tiltak Tilskudd krisesenteret i Orkdal 

Beskrivelse Kommunestyret vedtok i sak 10/12, møte 01.03.12, avtale med 

krisesenteret i Orkdal om et tilskudd på kr. 329.000.  

Budsjettposten lyder på kr. 50.000, og kr. 279.000 må tilleggsbevilges. 

ESA sak nr. 12/306. 

- - 

2012 2013 

Ansvar Ansvar: Statlig rammetilskott (8401) 

Sum utgifter  0 0 

Sum inntekter  -279 0 

Sum netto   -279 0 

Ansvar Ansvar: Diverse stønadsordninger (3504) 

Sum utgifter  279 279 

Sum inntekter  0 0 

Sum netto   279 279 

SUM NETTO TILTAK  0 279 

- 
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Tiltak Bruk av overskuddsfond - div. tiltak 

Beskrivelse Jfr. K-sak 38/12, tabell 3: 

 

Vennatunet, hage: 100 000  

Innbytte leasingbiler: 100 000  

Bredbånd Vassbygda: 80 000  

Naturtypekartlegging: 50 000  

Grunnundersøkelser Børsa: 300 000  

Reguleringsplan Fv 802: 400 000  

Reguleringsplan Ølsholmen friluftsområde: 200 000  

Brannsynpålegg, driftskontoret: 450 000  

Reguleringsplan for Møllebakken til ny barnehage i Buvika med tilleggs 

støyberegning og grunnundersøkelse: 300 000 

Trafikksikkerhetstiltak: 100 000 

Vennskapskommunetreff: 50 000 

Promotering av Skaun kommune. Beløpet skal finansiere en film og lage 

brosjyrer, omslag, o.l.: 120 000 

Sum driftstiltak: 2 250 000 

- - 

2012 2013 

Ansvar Ansvar: Formannskap/kommunestyre (1001) 

Sum utgifter  50 0 

Sum inntekter  -50 0 

Sum netto   0 0 

Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1304) 

Sum utgifter  120 0 

Sum inntekter  -120 0 

Sum netto   0 0 

Ansvar Ansvar: EDB-utgifter (1305) 

Sum utgifter  80 0 

Sum inntekter  -80 0 

Sum netto   0 0 

Ansvar Ansvar: Hjemmesykepleien (3201) 

Sum utgifter  200 0 

Sum inntekter  -200 0 

Sum netto   0 0 

Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) 

Sum utgifter  1 250 0 

Sum inntekter  -1 250 0 

Sum netto   0 0 
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Ansvar Ansvar: Ledelse av driftskontoret (5001) 

Sum utgifter  450 0 

Sum inntekter  -450 0 

Sum netto   0 0 

Ansvar Ansvar: Kommunal veg. (5801) 

Sum utgifter  100 0 

Sum inntekter  -100 0 

Sum netto   0 0 

SUM NETTO TILTAK  0 0 

- 

Tiltak Bruk av overskuddsfond-enhetsspesifikke fond 

Beskrivelse I forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2011, vedtok 

kommunestyret å sette av kr. 2.480.00 til ulike enhetsspesifikke 

overskuddsfond, kfr. tabell 2 i K-sak 38/12. 

Endringstiltaket er den budsjettmessige oppfølging av dette vedtaket. 

- - 

2012 2013 

Ansvar Ansvar: Diverse (1601) 

Sum utgifter  455 0 

Sum inntekter  -455 0 

Sum netto   0 0 

Ansvar Ansvar: Buvik skole (2102) 

Sum utgifter  400 0 

Sum inntekter  -400 0 

Sum netto   0 0 

Ansvar Ansvar: Børsa skole (2103) 

Sum utgifter  50 0 

Sum inntekter  -50 0 

Sum netto   0 0 

Ansvar Ansvar: Viggja skole (2104) 

Sum utgifter  25 0 

Sum inntekter  -25 0 

Sum netto   0 0 

Ansvar Ansvar: Venn oppvekstsenter skole (2105) 

Sum utgifter  55 0 

Sum inntekter  -55 0 

Sum netto   0 0 

Ansvar Ansvar: Jåren/Råbygda skole (2106) 

Sum utgifter  70 0 
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Sum inntekter  -70 0 

Sum netto   0 0 

Ansvar Ansvar: Skaun ungdomsskole (2107) 

Sum utgifter  100 0 

Sum inntekter  -100 0 

Sum netto   0 0 

Ansvar Ansvar: Ilhaugen barnehage (2307) 

Sum utgifter  25 0 

Sum inntekter  -25 0 

Sum netto   0 0 

Ansvar Ansvar: Oterhaugen barnehage (2308) 

Sum utgifter  200 0 

Sum inntekter  -200 0 

Sum netto   0 0 

Ansvar Ansvar: Børsa barnehage (2309) 

Sum utgifter  250 0 

Sum inntekter  -250 0 

Sum netto   0 0 

Ansvar Ansvar: Hjemmesykepleien (3201) 

Sum utgifter  400 0 

Sum inntekter  -400 0 

Sum netto   0 0 

SUM NETTO TILTAK  0 0 

- 

Kapittel : Nye endringstiltak ØR 1. 

Tiltak LEAN arbeidet  i Skaun 

Beskrivelse For arbeide med LEAN er det tilsatt en prosjektleder i 50% fra apirl til 

desember, kostnad kr. 240.000. I tillegg er det er 1 møterom utsyrt med 

smartboard, møbler, div. inventar og utstyr, kr. 160.000. KLP har gitt tilsagn 

om kr. 200.000 i i tilskott til LEAN arbeidet i Skaun for 2012. 

- - 

2012 2013 

Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1304) 

Sum utgifter  400 0 

Sum inntekter  -400 0 

Sum netto   0 0 

SUM NETTO TILTAK  0 0 

- 

Tiltak Tilleggsbevilgning, skjønnsmidler BFH 
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Beskrivelse Skjønnsmiddeltiltak tilsammen kr. 705.000 fordelt slik: 

Individuell plan:          kr. 290.000 

Opprettelse familiesenter: kr. 200.000 

PPT (reduksjon ventetid):  kr. 215.000 

 

Gjennomføring av prosjektene innebærer økning av utgiftene utover 

budsjettet, og det foreslås tilsvarende tilleggsbevilgning som dekkes ved 

økning i rammetilskuddet. 

- - 

2012 2013 

Ansvar Ansvar: Statlig rammetilskott (8401) 

Sum utgifter  0 0 

Sum inntekter  -705 0 

Sum netto   -705 0 

Ansvar Ansvar: PP-tjenesten (2401) 

Sum utgifter  705 0 

Sum inntekter  0 0 

Sum netto   705 0 

SUM NETTO TILTAK  0 0 

- 

Tiltak Næringshagen i Orkdalsregionen. 

Beskrivelse På FSK 07.06 er det framlagt sak om tilslutning til Næringshagen i 

Orkdalsregionen, med kostnad for 2012 på kr 233.000, fordelt på kontigent 

og kjøp av tjenester. 

- - 

2012 2013 

Ansvar Ansvar: Statlig rammetilskott (8401) 

Sum utgifter  0 0 

Sum inntekter  -233 0 

Sum netto   -233 0 

Ansvar Ansvar: Formannskap/kommunestyre (1001) 

Sum utgifter  233 233 

Sum inntekter  0 0 

Sum netto   233 233 

SUM NETTO TILTAK  0 233 

- 

Tiltak Skjønnsmidler sentraladministrasjonen. 

Beskrivelse Prosjektet helhetlig ledelse med elektronisk styringsverktøy ble tilgodesett 

med midler fra søknadsskjønnet med kr. 350.000. 

 

Tilleggsbevilgningen dekkes ved økning av rammetilskottet. 
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- - 

2012 2013 

Ansvar Ansvar: Statlig rammetilskott (8401) 

Sum utgifter  0 0 

Sum inntekter  -350 0 

Sum netto   -350 0 

Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1304) 

Sum utgifter  350 0 

Sum inntekter  0 0 

Sum netto   350 0 

SUM NETTO TILTAK  0 0 

- 

Tiltak Skjønnsmidler teknisk kontor. 

Beskrivelse Prosjektet grunnundersøkleser for å forbygge/hindre ras ble tilgodesett med 

kr. 130.00 fra midler fra søknadsskjønnet til Fylkesmannen. 

 

Tilleggsbevilgningen dekkes ved å oke rammetilskuddet. 

- - 

2012 2013 

Ansvar Ansvar: Statlig rammetilskott (8401) 

Sum utgifter  0 0 

Sum inntekter  -130 0 

Sum netto   -130 0 

Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) 

Sum utgifter  130 0 

Sum inntekter  0 0 

Sum netto   130 0 

SUM NETTO TILTAK  0 0 

- 
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3.2 Budsjettskjema 1A og 1B: Økonomirapport 1. tertial 2012. 

 

Med bakgrunn i gjennomgangen av ny prognose for driftsbudsjett (revidert budsjett 

prognosetallene), samt foreslåtte revisjonstiltak drift, jfr. pkt. 3.1, fremgår budsjettskjema 1A 

og 1B under slik:  

 

BUDSJETTSKJEMA 1A 

    

Beskrivelse Regnskap 2011 Opprinnelig 

budsjett 2012 

Nytt budsjett 2012 

 Skaun  

Skatt på formue og inntekt  -111 873 -119 921 -119 921 

Eiendomsskatt  -450 -900 -900 

Ordinært rammetilskudd  -169 245 -179 936 -181 633 

Andre generelle statstilskudd  -2 059 -2 100 -2 100 

SUM FRIE INNTEKTER  -283 627 -302 857 -304 554 

Renteinntekter og utbytte  -7 800 -6 698 -6 698 

Gevinst finansielle instrumenter  0 -1 300 -1 300 

Renteutgifter,oa finansutgifter  9 131 12 243 12 243 

Tap finansielle instrumenter  65 0 0 

Avdrag sosiallån  -6 0 0 

Avdrag på lån  8 292 8 500 8 500 

Sosiale utlån  20 0 0 

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER  9 701 12 745 12 745 

Dekning tidl års merforbruk  0 0 0 

Til ubundne avsetninger  15 560 9 113 26 497 

Til bundne avsetninger  2 239 66 66 

Bruk tidl års mindreforbruk  -9 508 0 -17 383 

Bruk ubundne avsetninger  -1 150 -4 797 -9 277 

Bruk bundne avsetninger  -475 -1 822 -2 172 

NETTO AVSETNINGER  6 667 2 561 -2 269 

Overført investbudsjett  3 232 3 900 3 900 

TIL FORDELING DRIFT  -264 027 -283 651 -290 178 

Sum fordelt til drift  246 644 283 651 290 178 

Mindreforbruk  -17 383 0 0 
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BUDSJETTSKJEMA 1B 

   

 
 

Beskrivelse Regnskap 2011

Opprinnelig 

budsjett 2012

Nytt 

budsjett 2012

Skaun 

Driftsutgifter 352 162 360 469 370 037

Driftsinntekter -105 518 -76 815 -79 858

Netto driftsutgift 246 644 283 651 290 178

Sentraladministrasjonen 

Driftsutgifter 25 705 25 241 26 929

Driftsinntekter -7 336 -5 920 -6 120

Netto driftsutgift 18 370 19 317 20 805

Skoler inkl SFO 

Driftsutgifter 69 822 70 047 70 747

Driftsinntekter -9 511 -5 907 -5 907

Netto driftsutgift 60 310 64 140 64 840

Barnehager 

Driftsutgifter 59 482 64 372 65 118

Driftsinntekter -15 119 -12 632 -12 903

Netto driftsutgift 44 362 51 740 52 215

Barn, familie og sosial 

Driftsutgifter 40 281 45 769 47 728

Driftsinntekter -8 870 -5 026 -6 001

Netto driftsutgift 31 411 40 744 41 728

Kultur fritid og frivillighet 

Driftsutgifter 10 196 9 221 10 130

Driftsinntekter -3 681 -1 640 -2 510

Netto driftsutgift 6 515 7 581 7 621

Institusjonsbaserte tjenester 

Driftsutgifter 54 052 51 188 51 188

Driftsinntekter -12 441 -8 451 -8 451

Netto driftsutgift 41 611 42 737 42 737

Hjemmebaserte tjenester 

Driftsutgifter 36 522 37 664 38 264

Driftsinntekter -9 154 -5 294 -5 294

Netto driftsutgift 27 368 32 370 32 970

Plan ekskl gebyr 

Driftsutgifter 6 320 8 474 10 610

Driftsinntekter -836 -1 316 -1 762

Netto driftsutgift 5 483 7 158 8 848

Plan, gebyrbelagte tjenesteområder 

Driftsutgifter 14 305 14 201 14 201

Driftsinntekter -24 889 -20 799 -20 799

Netto driftsutgift -10 584 -6 598 -6 598

Eiendomsdrift 

Driftsutgifter 35 479 34 292 35 122

Driftsinntekter -13 681 -9 830 -10 111

Netto driftsutgift 21 798 24 462 25 012
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3.3. Hovedoversikt drift. 

Beskrivelse Regnskap 2011 Opprinnelig 

budsjett 2012 

Nytt budsjett 

2012 

 Skaun  

Brukerbetalinger  -19 983 -21 613 -21 564 

Andre salgs- og leieinntekter  -35 326 -31 270 -31 362 

Overføringer med krav til motytelse  -42 303 -18 509 -19 967 

Rammetilskudd  -169 245 -179 936 -181 633 

Andre statlige overføringer  -7 767 -6 234 -6 569 

Andre overføringer  -2 065 -25 -785 

Skatt på inntekt og formue  -111 873 -119 921 -119 921 

Eiendomsskatt  -450 -900 -900 

Andre direkte og indirekte skatter  0 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -389 012 -378 408 -382 701 

Lønnsutgifter  202 956 200 366 201 285 

Sosiale utgifter  52 189 56 387 56 499 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  51 403 50 725 53 071 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  27 215 28 397 29 436 

Overføringer  18 349 24 542 29 694 

Avskrivninger  19 385 1 345 1 345 

Fordelte utgifter  -83 -1 214 -1 660 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  371 414 360 548 369 671 

 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  

 

-17 598 

 

-17 860 

 

-13 030 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -7 800 -6 698 -6 698 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 -1 300 -1 300 

Mottatte avdrag på utlån  -6 0 0 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -7 806 -7 998 -7 998 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  9 131 12 243 12 243 

Tap på finansielle instrumenter  65 0 0 

Avdrag på lån  8 292 8 500 8 500 

Utlån  20 0 0 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  17 507 20 743 20 743 

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  9 701 12 745 12 745 

Motpost avskrivninger  -19 385 -1 345 -1 345 

 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  

 

-27 282 

 

-6 461 

 

-1 631 
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Beskrivelse Regnskap 2011 Opprinnelig 

budsjett 2012 

Nytt budsjett 

2012 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk  -9 508 0 -17 383 

Bruk av disposisjonsfond  -1 150 -4 797 -9 277 

Bruk av bundne fond  -475 -1 822 -2 172 

Bruk av likviditesreserve  0 0 0 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -11 132 -6 619 -28 832 

Overført til investeringsregnskapet  3 232 3 900 3 900 

Dekning av tidligere års merforbruk  0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond  15 560 9 113 26 497 

Avsetninger til bundne fond  2 239 66 66 

Avsetninger til likviditetsreserven  0 0 0 

SUM AVSETNINGER (K)  21 031 13 079 30 463 

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  -17 383 0 0 

 

Med de allerede vedtatte budsjettendringer i forbindelse med disponeringen av fjorårets 

mindreforbruk (overskudd), og de foreslåtte endringene i denne rapporten ser vi av skjemaet 

foran at netto driftsresultat reduseres fra 6,4 mill. kr til 1,6 mill. kr. Det er viktig å være klar 

over at reduksjonen hovedsakelig skyldes økningen i driftsrammene som en følge av 

overskuddsdisponeringen fra 2011. Dette har i utgangspunktet ingen realøkonomisk effekt, så 

lenge de økte rammene disponeres til engangstiltak, som ikke får effekt i årene framover.  
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4. INVESTERINGSBUDSJETTET. 

 

4.1 Økonomisk status. 

 

Oversikten under viser økonomisk status for investeringsprosjektene pr. 30.04.12. I K-sak 

38/12 ble det vedtatt bevilgninger (ubrukte bevilgninger fra 2011) til følgende prosjekt: 

 

 069 Grunnerverv, Børsa skole, kr. 3 268 000 

 438 Paviljong, Børsa barnehage, kr. 368 000 

 439 Paviljong, Oterhaugen barnehage, kr. 160 000 

 834 Veglysstyring, kr. 576 000 

 

Disse er tatt inn i kolonnen for revidert budsjett. 

 

I ØR 1 foreslås det bevilgning til disse prosjektene: 

 

 360 Venn oppvekstsenter, nærmiljøanlegg trinn 2, kr. 315 000. Prosjektet finansieres 

slik: Spillemidler (kr. 200 000), gaver (kr. 35 000) og bruk av disposisjonsfond (kr. 

80 000). Det ble i K-sak 38/12 vedtatt å avsette kr. 80 000 av mindreforbruket i 2011 til 

dette formålet. 

 

 720 Omlegging ledningsnett i Buvika, videreføring av ubrukt bevilgning, kr. 

3 089 000. Det er bevilget kr. 2 000 000 i opprinnelig budsjett slik at revidert årsbudsjett 

for 2012 blir kr. 5 089 000. Samlet kostnadsramme for prosjektet er på kr. 17 100 000. 

Pr. 31.12.11 var det utgiftsført kr. 12 010 453. Justeringen av årets bevilgning 

finansieres med bruk av lån (ubrukte lånemidler). 

 

 727 Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset, videreføring av ubrukt bevilgning, kr. 

2 567 000. Det er bevilget kr. 2 000 000 i opprinnelig budsjett slik at revidert årsbudsjett 

for 2012 blir kr. 4 567 000. Samlet kostnadsramme for dette prosjektet er kr. 7 700 000. 

Pr. 31.12.11 var det utgiftsført kr. 3 132 952. Endringen finansieres med bruk av lån 

(ubrukte lånemidler). 

 

Skjema 2B: Fordeling av investeringer på anleggsmidler 

Regnskap 
pr. 

30.04.12 

Oppr. 
budsjett 

2012 

Rev. 
budsjett 

2012 
    P.nr. 033: IKT investeringer generelt 799 910 2 900 000 2 900 000 

    P.nr. 034: IKT investeringer skolene 494 587 900 000 900 000 

    P.nr. 069: Grunnerverv, Børsa skole 85 848 0 3 268 000 

    P.nr. 135: Kjøp av flyktningeboliger 0 5 135 000 5 135 000 

    P.nr. 360: Venn oppvekstsenter, nærmiljøanlegg 0 0 315 000 

    P.nr. 337: Bygging av skole i Børsa. 0 0 0 

    P.nr. 437: Ny barnehage i Buvika 0 20 000 000 20 000 000 

    P.nr. 438: Paviljong, Børsa barnehage 17 994 0 368 000 

    P.nr. 439: Paviljong, Oterhaugen barnehage 22 965 0 160 000 

    P.nr. 631: Ledning Havenget - Gammelgarden 0 350 000 350 000 

    P.nr. 640: Tilrettelegging for personal Malmsjøen 452 400 000 400 000 

    P.nr. 642: Utskift. asbestledn. Brekka 27 120 1 000 000 1 000 000 
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    P.nr. 643: Utskift. asbestledn.  Buvik S.-Brekka 0 600 000 600 000 

    P.nr: 713: Elistranda renseanlegg-grunnerverv. 12 429 750 000 750 000 

    P.nr. 719: Buvik renseanlegg-grunnerverv 12 257 750 000 750 000 

    P.nr. 720: Omlegging ledningsnett i Buvika 57 574 2 000 000 5 089 000 

    P.nr. 723: Opprydding i Brekka, 82 363 3 000 000 3 000 000 

    P.nr. 727: Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset 728 165 2 000 000 4 567 000 

    P.nr. 732: Venn RA rehab 1 202 429 5 850 000 5 850 000 

    P.nr. 823: Ny hovedadkomst Buvik skole 0 11 500 000 11 500 000 

    P.nr. 831: Asfaltering av Fredlyvegen 0 1 650 000 1 650 000 

    P.nr. 834: Veglysstyring 0 0 576 000 

Sum investeringer anleggsmidler 3 544 092 58 785 000 69 128 000 
 

 

4.2 Budsjettskjema 2A og 2B. 

 

Kolonnen for revidert budsjett er i tråd med endringer vedtatt av kommunestyret i sak 38/12, 

samt foreslåtte endringer i forbindelse med økonomirapport nr 1. 

 

Skjema 2A: Investeringsbudsjettet 
Oppr. budsjett 

2012 
Rev. budsjett 

2012 
Investeringer i anleggsmidler 58 785 000 69 128 000 
Utlån og forskutteringer 708 000 708 000 
Avdrag på lån 0 0 
Avsetninger 0 0 
Årets finansieringsbehov 59 493 000 69 836 000 

Bruk av lånemidler -46 550 000 -53 310 000 
Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 
Tilskudd til investeringer -2 135 000 -2 370 000 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 
Andre inntekter 0 0 
Sum ekstern finansiering -48 685 000 -55 680 000 
Overført fra driftsregnskapet -3 900 000 -3 900 000 
Bruk av avsetninger -6 908 000 -10 256 000 
Sum finansiering -59 493 000 -69 836 000 
Udekket/udisponert 0 0 

  
 

  
  

 
  

Skjema 2B: Fordeling av investeringer på anleggsmidler 
Oppr. budsjett 

2012 
Rev. budsjett 

2012 
    P.nr. 033: IKT investeringer generelt 2 900 000 2 900 000 

    P.nr. 034: IKT investeringer skolene 900 000 900 000 

    P.nr. 069: Grunnerverv, Børsa skole 0 3 268 000 

    P.nr. 135: Kjøp av flyktningeboliger 5 135 000 5 135 000 

    P.nr. 337: Bygging av skole i Børsa. 0 0 

    P.nr. 360: Venn oppvekstsenter, nærmiljøanlegg 0 315 000 

    P.nr. 437: Ny barnehage i Buvika 20 000 000 20 000 000 

    P.nr. 438: Paviljong, Børsa barnehage 0 368 000 
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    P.nr. 439: Paviljong, Oterhaugen barnehage 0 160 000 

    P.nr. 631: Ledning Havenget - Gammelgarden 350 000 350 000 

    P.nr. 640: Tilrettelegging for personal Malmsjøen 400 000 400 000 

    P.nr. 642: Utskift. asbestledn. Brekka 1 000 000 1 000 000 

    P.nr. 643: Utskift. asbestledn.  Buvik S.-Brekka 600 000 600 000 

    P.nr: 713: Elistranda renseanlegg-grunnerverv. 750 000 750 000 

    P.nr. 719: Buvik renseanlegg-grunnerverv 750 000 750 000 

    P.nr. 720: Omlegging ledningsnett i Buvika 2 000 000 5 089 000 

    P.nr. 723: Opprydding i Brekka, 3 000 000 3 000 000 

    P.nr. 727: Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset 2 000 000 4 567 000 

    P.nr. 732: Venn RA rehab 5 850 000 5 850 000 

    P.nr. 823: Ny hovedadkomst Buvik skole 11 500 000 11 500 000 

    P.nr. 831: Asfaltering av Fredlyvegen 1 650 000 1 650 000 

    P.nr. 834: Veglysstyring 0 576 000 

Sum investeringer anleggsmidler 58 785 000 69 128 000 
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5. KOMMENTARER FRA ENHETENE. 

 

5.1 Sentraladministrasjonen, fellesutgifter skole og barnehage, servicekontor 

 

Sentraladministrasjonen.  

Under budsjettområdet hører politiske styringsorganer, revisjon og kontroll, rådmann m/stab og 

driftsenhetene økonomi- og personalkontoret og servicekontoret, fellesutgiftene, EDB-utgifter, 

overformynderiet samt diverse som inneholder avsetning lønnsoppgjør og premieavvik 

KLP/bruk av premiefond KLP samt overføringer til investeringsregnskapet.  

 

Samla ramme for sentraladministrasjonen er på kr. 23.218’.  

 

I denne ramma er innarbeidet ulike nedskjæringer på til sammen kr. 540.380, knytta til 

vakanser stillinger, reduksjoner på driftsposter som porto, kommunal servering og 

interkommunalt samarbeid.  

 

I ramma inngår også bevilgning til utarbeidelse av planstrategi og kommuneplanens 

samfunnsdel med kr. 200.000.  

 

På bakgrunn av regnskapet for perioden januar-april, og sammen med anslag for utviklingen 

resten av året ved bruk av ulike periodiseringsnøkler, utarbeides en prognose for året. I arbeidet 

med prognosen er det foretatt en gjennomgang av bemanningen for året. Prognosen kom på kr. 

23.418’, dvs. et merforbruk på kr. 400.000.  

 

Årsaken til merforbruket gjelder arbeidet med LEAN for 2012. Til dette arbeidet er engasjert en 

prosjektleder i 50% fra april til mai, samt at det er kjøpt inn utstyr og inventar til nytt møterom. 

Møterommet Venn er basen for arbeidet med LEAN, men benyttes også til andre møter utover 

LEAN. Av kostnaden på kr. 400.000 gjelder om lag kr. 240.000 lønn og kr. 160.000 inventar, 

møbler og utstyr.  

 

Til arbeidet med LEAN har KLP gitt tilsagn om tilskudd på kr. 200.000. I endringsforslaget til 

budsjettet foreslås i tillegg dekning fra disp.fondet med kr. 200.000. Dette er i samsvar med 

vedtak om overskuddsdisponering kommunestyret gjorde i forbindelse med behandlingen av 

årsregnskapet for 2011, hvor det ble avsatt kr. 600.000 i disp.fond vedr. 

sentraladministrasjonen.  

 

Utover dette ser det ut til, med bakgrunn i med den kunnskapen som foreligger nå, at 

budsjettramma for sentraladministrasjonen vil holdes. Det er fortsatt stor usikkerhet knytta til 

lønnsoppgjøret og pensjonskostnadene. Avsetningen til lønnsoppgjøret på kr. 6.500.000, 

bevilgningene til premieavvik mv. KLP og overføringene til investeringsregnskapet på kr. 

3.900.000 er beholdt uendret. 

  

I ramma over inngår servicekontoret med et budsjett på kr. 2.890’. For servicekontoret er det 

utarbeidet en særskilt rapport.  

 

Fellesutgifter grunnskolen.  

Budsjett kr. 3.725.00, knytta til div. opplæring grunnskolen, skoleskyss og kjøp/salg av 

undervisningstjenester fra andre kommuner.  

Budsjettet ser ut til å holde, men det er usikkerhet knytta til utgiftene til skoleskyss. Både 

generell prisøkning og sikringskjøringa hvor taxi i økende grad benyttes, trekker kostnadene 
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oppover. Når bestillingene av skoleskyss fra høsten foreligger, vil vi få en god oversikt over 

årskostnaden til skoleskyss. Dette blir nærmere belyst i ØR 2/12.  

 

Fellesutgifter barnehagene.  

Budsjett kr. 8.057’, knytta til spes.ped tiltak kr. 1.837’, kjøp av tjenester kr. 100’ og tilskott 

private barnehager kr. 6.620’. Det er usikkerhet knytta til antallet barn i Skaun som evt. går på 

private barnehager i andre kommuner.  

I forbindelse med budsjettet for 2012 ble det vedtatt ei samla nedskjæring på barnehagene på 

kr. 500.000. Vi har ennå ikke kommet helt i mål med fordeling av nedskjæringene på 

barnehagene. Det arbeides med å få dette på plass, og rådmannen vil komme nærmere tilbake 

til oppfølgingen av dette i forbindelse med ØR 2/12.  

 

Knut Nygård  

økonomisjef 

 

Servicekontor 

Prognosene etter 1. tertial viser et overforbruk på lønn på ca 1%. Dette henger sammen med 

innleid vikar i vakant stilling som ikke er budsjettert for inneværende år. Det er forventet at 

lønnsbudsjettet vil gå i balanse på grunn av bemanningsmessige endringer (periode med 

vakanse) ved Servicekontoret i løpet av sommeren 2012. Det totale budsjettet forventes også å 

gå i balanse som følge av dette.  

 

Servicekontoret har i første tertial lavt sykefravær, dvs at nærværsprosenten er innenfor oppsatt 

mål.  

 

Geir Evjen  

 

5.2 Børsa barnehage 

Regnskap januar-april samt automatisk prognose for 2012 er gjennomgått og korrigert.  

 

Lønn og sosiale utgifter. Barnehageåret 2011/12 har vi grunnet mangel på kvalifiserte søkere, 

manglet pedagogisk personale i vikariater for to 100 % stillinger førskolelærer, samt noen 

mindre prosenter i midlertidig reduserte stillinger. Fra august-12, ser det ut til at vi har 

pedagoger på plass, noe som gjenspeiles i økning på lønnsbudsjettet. (Lagt inn i Arena)  

Børsa barnehage har p.t plasstillitsvalgt både for Utdanningsforbundet og Fagforbundet (som 

server flere barnehager) Begge er ferske i sine verv, noe som i tillegg til ordinær kurs og 

møtevirksomhet, også medfører opplæring for nye tillitsvalgte. Fravær fra jobb er en 

konsekvens av dette. For å ivareta rettighet til permisjon med lønn for å utøve tillitsverv, kan vi 

få et overforbruk på budsjettposten 1.2309.0300.201, ekstrahjelp. For budsjettåret 2012/13 vil 

jeg foreslå å øke denne posten noe.  

 

Inntekter Jeg har korrigert på barnehagekontingent. Det kan bli vanskelig å nå målet om 

inntjening slik det ligger i forslag til budsjett 2012 (Arena) Fra januar til juli 12 har Børsa 

barnehage 34 søskenpar, og fra 01.08.12 har vi 28. Dette utgjør et tap på ca.250.000 på 

årsbasis. Inntekten er også avhengig av hvor stor plass hvert enkelt barn har, og om vi får fylt 

opp gruppene. Dette er selvfølgelig er målet, og så langt ser det lovende ut.  

 

Driftsposter Ingen alarmerende utvikling. Forutsatt normal drift og fravær av uforutsette store 

utgifter vil budsjettet holde slik det ligger.  
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Nærvær Vi har i perioden jan-mai 2012 ikke klart å holde nærværet på 84 % slik målet 

framgår for Børsa barnehage i Bedre styring. Dette skyldes i hovedsak mange 

langtidssykmeldinger. Korttidsfraværet vil jeg si er innenfor normalen for en bedrift med 

mange småbarnsforeldre, men vi hadde et epidemisk utbrudd av omgangssyke i januar og 

februar, som ga stygge tall. Når det gjelder langtidsfraværet er årsakene kjent, og kan ikke sies 

å ha noen direkte sammenheng med arbeidssituasjonen. De sykmeldte har gjennom rutiner for 

IA bedrifter god kontakt med arbeidsplassen, og flere er på vei tilbake. Kostratall har vist/viser 

at barnehagesektoren i Skaun er svært kostnadseffektiv. Å få mye ut av hver krone er bra, men 

jeg vil likevel påpeke at arbeidsbyrden på avdeling er stor, og forventningene til kvalitet er 

økende, ikke bare fra våre brukere, men også fra statlig hold, gjennom ny Lov om barnehager 

og Rammeplan for innhold i barnehagen. Med 20 barn pr. gruppe over tre år, og 13 barn pr. 

gruppe under tre år er hverdagen hektisk, spesielt på småbarnavdelingene. Slitasje/stress over 

tid vil fort føre til lavere terskel for fravær/egenmelding, og på sikt langtidssykmelding. Dette 

er bekymringsfullt, og et ønske fra min side er å vurdere muligheten av å redusere barnetallet 

pr. avdeling, til 18 på storbarn og 9 på småbarn  

 

Vi har forøvrig godt samarbeid med Nav når det gjelder tilrettelegging/ tiltak/ opplæring. I 

løpet av 2011/12 har en av våre medarbeidere deltatt i ”Raskere tilbake,”, og vi har også en 

arbeidstaker som følges opp på Røros rehab. jevnlig.  

 

Børsa 18.05.12  

Randi Paulsen (s.) 

 

5.3 Oterhaugen barnehage  

Status For Oterhaugen barnehage viser prognosene et underforbruk på 367 447,19 kr totalt pr 

april 2012. Dette skyldes blant annet at enheten har vært uten styrerassistent fra januar til mars. 

I tilegg er det ikke blitt gjort noen særlige innkjøp utover det daglige i perioden.  

 

Forventet utvikling ut året Det forventes at lønnsutgiften går noe opp i og med at ny styrer og 

styrerassistent nå er på plass. Videre har det nå i vår – halvåret ikke vært fullt belegg på 

Oterhaugen barnehage. Dette skyldes at det ikke var mulig å ansette en førskolelærer på ei 

avdeling grunnet mangel på søknader. Det forventes at dette er på plass fra 1. august 2012. Da 

vil barneantallet og foreldreinnbetalingene øke noe.  

 

Tiltak Det gjøres nå et grundig arbeid i forhold til å få ansatt førskolelærer i forhold til de 

stillingene som er ledig. Det forventes at dette er på plass til 01.08.12. Videre vil man fortsette 

å jobbe med nærværet i barnehage. Da en ser at vikarutgifter ”kort – tid” har et overforbruk pr 

april 2012. Det vil bli lagt vekt på ergonomi og arbeidsmiljø i løpet av høsten 2012. Nærværet 

er pr i dag tilfredsstillende i forhold til de mål som er satt i Bedre Styring. Matbudsjettet for 

barnehagen er en utfordring. Det gjøres nå et arbeid i forhold til å få en totaloversikt over de 

innkjøp som gjøres. Dette arbeidet vil videreføres utover høsten. I tilegg forventes det at det vil 

bli nødvendig med innkjøp i forhold til at en ser at det nå begynner å bli en del slitasje på 

utstyret som er i daglig bruk.  

 

Grete Anita Lefstad  

enhetsleder/styrer 
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5.4 Ilhaugen og Pundslia barnehager 

 

ILHAUGEN BARNEHAGE  

Konto 1.0100, fastlønn, her har vi hatt et mindre-forbruk så langt, grunnet at vi ikke har klart å 

ansette en førskolelærer i en stilling vi har på Ilhaugen enda. Men fra 01.08.12, er det ansatt 

førskolelærer, slik at dette er lønnsmidler vi vil bruke.  

 

Konto 1.1150, kjøp av matvarer, samt konto 1.6201 kostpenger, er harmonisert og justert noe, 

til mer realistiske tall, ut ifra mine beregninger. Jeg har også justert konto 1.6000, kontingent, ut 

ifra de tre første månedenes tall, slik at dette nå skal være i rute.  

Ellers ser budsjettet helt greit ut så langt. Vi skal ha en innsparing på 69 000 på Ilhaugen, noe vi 

må delvis ta på innkjøpsposter, samt lønn.  

 

En økonomisk utfordring for oss fremover, blir at vi må erstatte noen husker vi har på 

barnehagen. Grunnet slitasje har vi måttet stenge to husker, slik at det er mulig vi kommer til å 

søke om en tilleggsbevilgning i forhold til dette. Jeg har ikke hatt mulighet til å undersøke 

priser på dette, men vil anta vi må regne med ca 50 000 kroner.  

I forhold til nærværsindikatoren i bedre styring, lyser det heldigvis grønt for Ilhaugen. Vi har 

ingen ut i langtidssykemelding, og korttidsfraværet er akseptabelt. Dette er vi veldig glad for, 

og vi arbeider med nærværet kontinuerlig. Vi ser at det har god effekt å holde fokuset på 

nærvær året igjennom.  

 

PUNDSLIA BARNEHAGE  

Konto 1.1150, kjøp av matvarer, samt konto 1.6201, kostpenger; her har jeg også harmonisert 

og justert tallene litt, til mer realistiske tall ut ifra mine beregninger. Det samme har jeg gjort 

med kontingenten, konto 1.6000., da denne også måtte justeres, ut ifra de første tre månedenes 

tall. Dette skal nå være i rute.  

 

Ellers ser budsjettet til Pundslia ut til å balansere greit så langt. Vi skal ha en innsparing her på 

59 000 kroner, noe vi må ta på lønn og innkjøpsposter.  

Vi har den samme utfordringen på Pundslia som på Ilhaugen, i forhold til huskestativ, da vi har 

måttet rive et stativ på grunn av slitasje nå, og mulig vi også må ta ned det andre stativet vi har. 

Jeg ønsker å søke om en tilleggsbevilgning til innkjøp av nytt utstyr også her, når jeg har fått 

undersøkt priser.  

 

I forhold til nærværsindikatoren i bedre styring, lyser det også grønt for Pundslia barnehage. Vi 

har ingen ut i langtidsfravær, og et akseptabelt korttidsfravær. Vi arbeider på tvers av 

barnehagene med nærvær, og ser at det nytter når vi har fokus på utfordringene.  

 

Charlotte Linn Aunet  

Styrer 

 

5.5 Jåren –Råbygda oppvekstsenter 

Etter å ha gått kritisk igjennom tala for fire månader og sett på dei ulike avvika, konkluderer vi 

med at rekneskapen er i tråd med budsjettet for 2012 , bortsett frå eit avvik på ca 140 000kr 

fastløn barnehage. ( sjå under).  

 

Ved konsekvensjustering av budsjetta for skule og barnehage, ser vi behov for endring på 

følgjande punkt:  
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Ansvar 1.2106. Jåren –Råbygda skule  

 

Behov for auka ramme:  
Skuleåret 2011-2012 har behov for eit større rammetimetal fordi :  

-opplæring. Vi har gitt eit 

undervisningstilbod på 3t/v frå same dato.  

heimeundervisning i varierande grad i dei neste 2 åra. Vi sett i første omgang inn ein ressurs på 

1t/v.  

 

Denne auken i timetal har vi sett inn både i budsjettjusteringa for 2012 og lønsarket for 2013, 

begge med heilårsvirkning. 

  

Refusjonar:  

for nasjonale prøvar. Dette vil komme på ca 20 000 kr. Dette er sett inn i budsjettet.  

kunne halde folk med belastningsplager i musklar og skjelett i arbeid . Dette er sett inn i 

budsjettet.  

 

Forbruksutviklinga:  

planlagt forbruk for heile året vil bli så korrekt som muleg.  

 

Nærvær:  
 knytta til omsorg for sjuke barn.  

 

Ansvar: 1.2306. 201 og 215 Jåren-Råbygda barnehage og SFO  

 

Oppretting av ei ordinær SFO ordning frå hausten 2012 :  
På grunn av auke i elevtal og barn på barnehagen har vi behov for å opprette ei ordinær SFO-

ordning frå 1.8.2012. Vi har per i dag 5% adm.tid og 50% assistent på SFO. No fører auke i 

elevtal til at behovet er 20% adm.tid og 70% assistent.  

Feilbudsjettering:  

Vi har feilbudsjettert ein behandlingsdag for ein tilsett. Vi tenkte ikkje på at ref. dekker berre 

den eine si løn. Dette tilsvarer ein manko tilsv. ei 20% stilling. Vi har sett dette avviket i fastløn 

over eitt år, og bad i økrapp 1 2010 om hjelp frå økonomikontoret til å finne feilen. Vi har fått 

denne hjelpa no. Vi håper dette blir retta opp, og at dette ikkje vil belaste neste års budsjett.  

 

Forbruksutviklinga så langt er normal på barnehagen og SFO.  

 

Nærvær: Vi har ein god del fråvær på barnehagen. Noko av dette skriv seg frå kroniske 

sjukdommar og har lite med arbeidsmiljøet å gjere.  

Vi har planlagt dialogmøte med arbeidstakar, behandlande lege, NAV og Skaun kommune for å 

forebygge sjukefråvær.  

 

Søknad om tilskott frå NAV: Vi har søkt NAV om støtte til individuelle og grupperelaterte 

tiltak for å prøve å forhindre støy på arbeidsplassen. Vi har fått tilsagn om ca 23 000 kr.  
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Innsparing:  
Barnehagen har fått i pålegg å spare 33000 kr for inneverande år. Vi ser ikkje pr i dag korleis vi 

skal klare å ta dette kuttet utan å ta det av lønsbudsjettet.  

 

Eli Aune  

Einingsleiar 

 

 

5.6 Venn oppvekstsenter 

Økonomirapporten fra Venn oppvekstsenter, skole, SFO og barnehage ligger nå ferdig i Arena. 

Postene er justert og kommentert. 

 

Skole:  

Vi er godt i rute i forhold til budsjett, og jeg regner med at vi ved årets slutt skal være i balanse. 

Vi har en lærer i svangerskapspermisjon, med 80 % lønn. Vikarene er leid inn i 100 % stilling. 

Vikarene har i tillegg betydelig høyere lønn enn hun som er i permisjon. Uten sosiale utgifter 

utgjør denne forskjellen 145.000. Det ser ut til at jeg klarer denne utfordringen innenfor eget 

budsjett. 

 

Vi har elevtallsøkning på skolen fra høsten. Nytt rammetimetall er ikke fordelt, men det blir 

gjort oppmerksom på at vi skal forholde oss til dagens rammetimetall, inntil videre. Dette kan 

gi oss utfordringer. 

 

SFO: 

Barnegruppa øker fortsatt på Venn, og vil til neste år ligge rundt 40 barn. Et av dem har stort 

behov for tilrettelegging. Innenfor ramma har vi greid å legge til rette for bruk av lærling denne 

høsten. Utgiftene til lærling øker etter hvert som månedene går, og dette legges inn i 

konsekvensjustert budsjett for neste år. Budsjettmessig vil SFO gå i balanse. 

 

Barnehagen: 

Barnehagen vil gå med et underforbruk på ca kr. 94.000. Forklaringen på dette finnes 

hovedsakelig i lønnsbudsjettet. Barnehagen står overfor store utfordringer på HMS- området, 

spesielt med tanke på lydproblematikk på Kjerkbakken. Porten til barnehagen er i elendig 

forfatning, og mye av uteområdet trenger vedlikehold. Jeg vil med dette be om at overskuddet 

overføres til budsjett for vedlikehold og HMS- arbeid.  

 

Samlet sett, Venn oppvekstsenter: 

Summa summarum: Venn oppvekstsenter vil ved årets slutt være i rute i forhold til budsjett. 

Samlet sett, skole, SFO og barnehage, går vi med et underforbruk på kr 94.000, dersom 

prognosen holder seg. 

 

NÆRVÆRSFAKTOR, 1. TERTIAL 2011: 

 

Skole og SFO: 

Nærværsfaktoren for skole og SFO ligger på 96,0 i april, og skyldes i hovedsak en 

langtidssykmelding. Det har vært lite korttidsfravær. 
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Barnehage: 

Nærværsfaktoren ligger på 89,6 i april. Utviklinga det siste året har vært svært positiv. For et år 

siden var nærværsfaktoren under 80. Fraværet skyldes i hovedsak langtidsfravær. 

Korttidsfraværet er lavt. 

 

Solveig Øiaas 

Rektor 

 

 

5.7 Viggja oppvekstsenter 

 

Skole  
Er pr dags dato et lite overforbruk. Dette skyldes at det ikke er lagt inn noe for lønnsøkning 

enda.  

SFO Et mindreforbruk på lønn ønskes brukt til oppgradering av inventar og leiker på 

oppvekstsenteret. Både skole, SFO og barnehage trenger et skikkelig løft. Overskuddet kommer 

av at SFO-lederen ikke kunne tiltrede stillingen som planlagt. Rektor har fungert som SFO-

leder, og assistenter har jobbet på avdelingen. En oppgradering vil være et flott velferdstiltak 

for ansatte og elever/barn. Dette er lagt inn som forslag til budsjettendring i Arena.  

 

Barnehage  
Fastlønn går omtrent i null på tross av at det ikke er satt inn midler for lønnsøkning på to 

ansatte. Det egentlige mindreforbruket av fastlønn ønskes brukt til oppgradering av nedslitt 

inventar og leiker i løpet av høsten, noe det ikke er rom for ellers, da pengene stort sett går til 

vanlig forbruksmateriell. Barnehagens forbruksposter er så små, slik at større investeringer ikke 

er gjennomførbare uten nøye planlegging, og på bekostning av noe annet. Dette 

mindreforbruket er skapt ved at vi ikke får satt inn førskolelærer i 40%-stilling før 01.08.  

Overskuddet fra i fjor skal brukes til å betale for møblement som ikke ble levert på 2011, som 

lovet av leverandør i Fylkesavtalen. Barnehagens pålagte innsparing på kr 25 000; tas fra 

vikarutgifter korttid.  

 

Kommentar og vurdering på nærværsindikatoren i Bedre styring Oppvekstsenteret har 

veldig lite fravær. Vi har for tiden en langtidssykmelding, men denne har andre årsaker enn 

arbeidsmiljøet. Et veldig godt arbeidsmiljø, jfr. medarbeiderundersøkelsen, er helt klart med på 

å opprettholde en høy nærværsprosent. Spesielt lite korttidsfravær. Men ved eventuelle 

reduksjoner i rammetimetallet vil dette kunne få konsekvenser for nærværsprosenten. Det går 

en grense for hvor langt vi kan strekke oss for å opprettholde nivået. Etter avtale med 

Rådmannen, er målet for nærvær forandret noe i Bedre styring. Vår lille enhet trenger ikke stort 

fravær, før dette gir prosentvise store utslag.  

 

Samlet sett vil oppvekstsenteret holde seg innenfor budsjett. Skole, SFO og barnehage har store 

utfordringer når det gjelder endringer som skjer hvert år i august, og som det er umulig å 

forutse året før. Dette gjelder bla foreldrebetaling for antall barn på SFO, som endres underveis.  

 

Drude Tøndel  

Rektor 
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5.8 Børsa skole 

 

Børsa skole og SFO  
Skolen har pr i dag et lite overforbruk på 1 %, dette skyldes styrking av lærertetthet i en klasse 

som har store utfordringer i forhold til § 9a-3, elevens psykososiale miljø.  

Vi jobber kontinuerlig med disse utfordringene men det er usikkert når vi klarer å lukke disse. 

Alle midler til ekstrahjelp blir brukt på dette.  

 

Lærling vil kanskje være på plass til 1. aug. intervjurunder vil avgjøre dette. Svar avligger 

innen 14 dager.  

 

I forhold til HMS er arbeidsklimaet på skolen mindre bra og skolen har behov for å få på plass 

lagring av klær, sko, bøker og papirer slik at vi får ned mengden støv og skitt inne i skolens 

bygninger. Skolen ønsker også å bruke mer midler på relasjonsbyggende tiltak i enheten.  

Sfo har også et overforbruk på lønnsutgifter i forbindelse med en krevende barnegruppe, samt 

at det har ligget en ugyldig lønnspost i systemet.  

 

Det er store utfordringer med å få dekt inn overforbruket siden enheten går mot en økning i 

elevtallet til neste skoleår og vi ser økt behov for å styrke ”tidlig innsats” i 1-4 trinn.  

Neste skoleår vil gi både skole og sfo ekstra utgifter. Skolen får en ekstra klasse, en 

kontaktlærer, og sfo får over 60 barn, leder i 100 %. I tilegg har ikke skolen fått inn alle 

sakkyndige vurderinger som forteller oss hvor mye spesialundervisning det vil bli i forhold til § 

5.1. Muntlige tilbakemeldinger anslår at det vil bli behov for en 100 % stilling lærer/ass. Totalt 

kan dette utgjøre en økning på 2.9 årsverk for enheten Børsa skole og SFO. 

 

Økningen i elevtallet får også ringvirkninger på behovet for materielle investeringer i skolen, 

hva som skal betales av skolen og hva som skal betales av driftskontoret er ikke avklart.  

Overskuddet som enheten har fra 2011 vil bli brukt til innkjøp av datamaskiner og it- utstyr.  

 

Nærværsindikator i Bedre Styring  
Skolen har lite sykefravær. Fraværet skyldes hovedsaklige årsaker som ikke kan knyttes til 

arbeidsplassen.  

 

Espen O. Robertsen  

Rektor 

 

 

5.9 Buvik skole 

 

Budsjettprognosene for Buvik skole og SFO er gjennomgått og justert i tråd med forbruk og 

vedtatt budsjett for 2012.  

 

Slik prognosen viser, vil Buvik skole og SFO følge budsjett for 2012.  

 

Nærvær  

Enhetens nærvær har vært på 89,8-90,7 %.  

Vår målsetting er en nærværsfaktor på 91,60 %. Vi har ikke nådd målet på dette området.  

Ved Buvik skole har vi 4 langtidssykmeldte arbeidstakere. De sykmeldte har individuelle 

oppfølgingsplaner, og det er god grunn til tro at tre av dem kommer tilbake til jobb i skolen. 
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Ved SFO har vi en økning i korttidsfraværet dette halvåret. Det arbeides ved avdelingen for å 

redusere fraværet.  

 

Astrid Eggen  

Rektor 

 

 

5.10 Skaun ungdomsskole 

 

Budsjett og regnskap er i tråd med de økonomiske rammene som er gitt. Den automatiske 

prognosen i Arena er korrigert og kommentert/beskrevet på noen av de kontoene som viste 

avvik. For øvrig forventes budsjettet brukt på de kontopostene som viser overskudd. 

Overforbruket forventes dekt inn av refusjoner vi får inn.  

Utsiktene for resten av året (2012) er noe usikre. Vi skal inn med nye fag som valgfag og 

arbeidslivsfag for 8.trinn fra og med høsten 2012 , LP-modellen; et verktøy for bedring av 

læringsmiljø og ny arbeidstidsavtale for lærerne, noe som fordrer økning av timetall. Skolen ser 

fortsatt et behov for å fortsette tiltakene vi har for å bedre elevenes lærings/skolemiljø. Planen 

er å bruke mindreforbruket vi får overført fra 2011 til 2012 til noen av disse oppgavene.  

Skolen ønsker å videreutvikle arbeidet som gjøres i miljøteamet vårt (barnevernspedagog fra 

psykisk helse, helsesøster og assistenter). Vi ser etter hvert et stort behov for spesialister 

innenfor psykologi og psykiatri som rådgivere/veiledere for skolens ansatte og direkte inn mot 

elevgrupper/elever med svært spesielle behov. Teamet i sin nåværende form har i tett samarbeid 

med kontaktlærerne bidratt til tilrettelegging og tilpasninger for elever med behov for stor 

variasjon i tema og arbeidsmetoder i fagene. Skolen ønsker å fortsette samarbeidet med Tuva 

aktivitetssenter og enkelte arbeidsplasser i kommunen, alternative opplæringsarenaer med 

innhold og organisering i tråd med Opplæringsloven og Forskriften. Behovet for større 

lærertetthet øker i takt med elevtallsøkning, stadig større krav om tilpassa og tilrettelagt 

opplæring for alle elevene og faglige resultater. Fokus på læringsmiljø og læringseffekt er også 

viktig for hindring av frafall både i grunnskole og videregårende skole, jfr. kommunens 

deltakelse på KS-prosjektet NY GIV. Samarbeidsprosjekt mellom grunnskole og videregående 

opplæring som er av betydning i arbeidet med å redusere frafall i videregårende skole. Skolen 

føler sterkt på ansvaret med å få alle elevene gjennom skoleløpet slik at de får et papir med seg 

i videre utdanning og i yrkeslivet.  

 

Grethe Gravrok Sand  

Rektor 

 

 

5.11 Kultur, fritid og frivillighet 

Regnskapet er gjennomgått og den automatiske prognosen er korrigert.  

 

I tillegg er budsjettet korrigert for å gi et best mulig samsvar med gjeldende regnskapstall.  

Budsjett/regnskap balanserer, og forventes også å gjøre det ved årets slutt.  

 

Nærværsindikatoren i Bedre Styring viser at vi i første tertial har ligget noe lavere enn 

målsetting. Avviket skyldes i all hovedsak ei langtidssykmelding, og situasjonen oppleves ikke 

som dramatisk.  

 

Edvin Langmo  

Leder 
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5.12 Barn, familie og helse 

Regnskapet er gjennomgått, og den automatiske prognosen er korrigert. Samlet kan det se ut 

som vi har ca.  290 000(legelønn)+41 000(KLP)+540 000(avh av bosetting)= 871 000 til gode. 

Dette skyldes legelønn, og ubrukte midler fra flyktningetjenesten under forutsetning av at vi 

bosetter 5 personer som planlagt. 

 

Vi har fått tilsagn på 215 000(PPT)+((427 000+63 000) Sampro og familiesenter)=705 000 i 

skjønnsmidler som ikke er lagt inn i budsjettet, men som det delvis er begynt å bruke av.  

 

Samlet sum på Barn, familie og helse vil være 871 000 – 705 000 = 166 000. 

 

1.2401. 

I balanse. Vi har fått skjønnstilskudd fra fylkesmannen på 215 000 som ikke er lagt inn enda. 

Derfor kan det se ut som et overforbruk på 215 000. 

 

1.3001. 

Der har vi et tilgodehavende på ca -290 000 som var lagt inn på lønn.  

 

1.3002. 

I balanse.  

Vi har fått skjønnsmidler fra fylkesmannen tilsvarende  427 000 og det ser ut som et 

overforbruk. 

Prosjekt 90 (290 000) og prosjekt 78 (200 000 – 63 000 lønn ført på helsestasjonen= 137 000) 

til sammen 427 000. Skjønnstilskuddene er ikke lagt inn i budsjettet.  

 

Prosjekt 90 Sampro: Tildelt 290 000 i skjønnstilskudd. Blir brukt på 30 % lønn og div. 

materiell, kurs, reise. 

Prosjekt 78 Familiesenter: tildelt 200 000 i skjønnstilskudd. Blir brukt på 20 % lønn og div. 

materiell, kurs, reise og deltakelse i effektiviseringsnettverk. 10 % lønn blir ført på 

helsestasjonen 3003. 

 

1.3003 

I balanse.  

 

Prosjekt 84 rus – 132 000 fra i fjor er lagt inn.  

Prosjekt 10 utvidet helsestasjon - 154 000 fra i fjor er lagt inn. 

Prosjekt 78 Familiesenter – 10 % stilling til nn = 63 000 er ikke lagt inn. 

10 % fra flyktningetjenesten til helsestasjonen for ekstra oppfølging av flyktninger er ikke lagt 

inn, ca. 50 000. 

Det betyr at sum overforbruk skal være 113 000.  

 

1.3004 

Til gode – 41 000 på KLP.  

Både nn og nn er lagt inn her, men de har ikke fått sin lønn herfra. Er litt usikker på om jeg skal 

ta vekk hele før jeg har fått bekreftet at de får den lønn de skal ha.  

 

 

1.3401 

Til gode – 540 000.  
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1.3601 og 1.3602 og 1.3603 

Dette vil bli kommentert så snart vi får tallene fra Orkdal. 

 

1.3701 

I balanse. 

Lønnsmidler til gode som vil bli brukt til høsten.  

 

Eli Haugen 

leder  
 
 

5.13 Hjemmetjenesten 

 
-  

 

0100- 95% stilling , lønnes på kreftprosjeket-93 , gjør utslag på bunnlinja til hjemmesykepleien,  

kr 621 1991  

 

BPA –ansatt, ikke vært benyttet hele stillingshjemelen hittil i år, men vedkommende er tilbake 

pr juni, og skal ha full bemanning. Det er her søkt på tilskuddsmidler, men uvisst om vi får. 

Overskudd må sees i sammenheng med ny bruker, med store omkostninger  

 

0200- brukt svært mye på kompetanseinnleie pga stor aktivitet, både Demensens ABC, HPH, 

PDA, SIO  

 

0300- Her er ekstrainnleie ført , ift ekstra belastninger i avdelingen med tidlig utskrevne 

pasienter ihht ny avtale. Alle pasienter er mottatt etter 1.døgn/ferdigbehandlet  

 

Det har for tiden i ca 3 uker vært innleid ekstra døgnkontinuerlig ressurs ved Vennatunet, da det 

her bor en beboer som ut fra forsvarlighetshensyn skulle vært overført Rossvollheimen. Det har 

så langt ikke vært mulig. Det koster ca kr 50 000 pr uke å leie inn ekstraressurs.  

En ber om ekstraressurser ifm med dette innleie, da det ikke er budsjett for det.  

 

0990 og 0900 økte utigfter på stilling i kreftprosjektet, tilsammen kr 208 000  

 

Bunnlinja viser et merforbruk på kr 1 278 300  

 

Kreftprosjektet skal belastes med kr 853 481  

Reelt merforbruk kr 424 814  

 

3204  

7009-ref fra staten, ut fra regnskap 2011 vil tilskuddet øke med ca kr 500 000, da grunnlaget 

ikke er endret. Men fortsatt usikkert på statens grunnleg for beregning som vi ikke har fått enda.  

 

Bunnlinja viser et underforbruk på kr 428 367  

 

3205  

0100- vakanse , og ledige lønnsmidler blir  



40 

 

brukt til merkantil funksjon i perioden 01.05.- 

31.12  

 

Bunnlinja viser er underforbruk på kr 14 877  

 

3206  

7100- overskudd på sykepengerefusjon, vanskelig med vikarer  

7009- forventer kr 400 000 mer i refusjon fra staten, enn budsjettert.  

 

Bunnlinja viser underforbruk på kr 319 856  

 

3207  

- noe vakanse på lønn, men beregner at det vil bli brukt i løpet av året.  

 

Bunnlinja viser underforbruk på kr 16 554  

Enhetens totale regnskap så langt, viser et underforbruk på kr 354 840 
 

Bodil Wilmann 

leder 

 

 

5.14 Rossvollheimen 

 

Regnskap for 1. tertial er gjennomgått og korrigert i Arena. Regnskapet for Rossvollheimen 

viser et sannsynlig negativt avvik på kr 886 000,- for 2012.  

 

Dette skyldes i all hovedsak for lite budsjetterte lønnsutgifter på en ressurskrevende bruker. Av 

dette gjelder kr 400 000 for lite i fastlønn, kr 140 000 i pensjon og kr 170 000 i lør- og 

søndagstillegg. Det tas forbehold om at det også er budsjettert for lite inntekter, slik at avviket 

kan bli mindre gjennom året.  

 

Enheten er kommet i gang med omstilling fra 6 langtidsplasser til dagsentertilbud for demente. 

Denne omstillingen tar litt mer tid enn planlagt og dagtilbudet vil tidligst kunne være i drift fra 

september. Dette innebærer en noe mindre økonomisk innsparing enn forutsatt, og forklarer det 

resterende avviket på regnskapstallene.  

 

Sykefraværet ved enheten ligger de første månedene på 10,9 % og er noe høyere enn enhetens 

mål for 2012. Det er igangsatt tiltak på arbeidsplassen for å forsøke å redusere fraværet.  

 

Trude Wikdahl  

Styrer 

 

 

5.15 Teknisk kontor og Beredskapskontoret 

 

Teknisk kontor, ekskl. gebyr :  
Teknisk kontor 4101 Hele ansvarsområdet sett under ett er det lønnsmessig et ubetydelig 

merforbruk i forhold til budsjett. Ved inngangen av året var vi fulltallige men har nå en vakant 
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stilling. Stillingen finansieres også delvis gjennom gebyr. Det ser ut til at det er budsjettert med 

noe lavere lønn enn bemanningen tilsier.  

 

Tiltak/prosjekt:  

o Både ny barnehage i Buvika, ny skole i Børsa og veg 11har bevilgninger i år men vil neppe 

ha framdrift som planlagt og bevilget.  

o Reguleringsplan for Ølsholmen er planlagt igangsatt i løpet av høsten og vil pågå også i 

2013.  

o Prosessen vedrørende erverv av museumstomta pågår fortsatt. Det vil påløpe ekstra 

kostnader til rettigheter til veg, ca. kr. 10.000. Man avventer eventuell tilleggsbevilgning til 

man er nærmere en avslutning av saken.  

o Prosjekter på vann og avløp går stort sett som planlagt i forhold til både framdriftsplan og 

budsjett. Det foretas noen omposteringer innad hvis behovet skulle vise seg.  

o Øvrige prosjekt/tiltak går som planlagt.  

 

Brann og redning 4201 Prognosen så langt kan tyde på noe merforbruk. Dette skyldes flere 

forhold hvor bla. Vilkår for kjøp av tjenester fra Orkdal kommune og IKS er blitt noe endret. 

Dette må vi se mer inngående på.  

 

Teknisk kontor, gebyrbelagt:  
Plan og byggesaksb. 4102. Så langt tyder det på at 2012 blir et gjennomsnittsår uten den store 

saksmengden som vi så i fjor. Inntekta er lavere enn budsjettert men erfaringsmessig kommer 

inntekta på gebyrområdene inn noe seinere på året. Per i dag er det innkommet noen private 

plansaker. Samlet gjør dette at vi per i dag har et negativt resultat for dette ansvarsområde, men 

med positivt fond i bakhånd.  

Kart og oppmåling 4103 I følge prognosen er inntekta lavere enn budsjettert men det forventes 

at dette tar seg opp i månedene framover. Kostnadene er høyere enn prognosen. Dette skyldes 

dyrere lisenser som vi ikke har tatt høyde for.  

Feiing 4202 Prognose samlet sett som budsjettert.  

 

Tiltak som har behov for ekstra bevilgning i år:  
Oppstart av arealplanarbeidet påstartes trolig i september. Dette forutsettes”frikjøp” av 

ressurser og/eller kjøp av konsulentbistand, rent praktisk ved at stillingsandel flyttes fra 

gebyrområde byggesak over til ledelse av Teknisk kontor. Dette er anslått til 50 % stilling i 

perioden september og ut året.  

 

Nærvær iht oversikt på Bedre styring:  
Nærværstatistikken er stabil viser knappe 95 %.Den er positiv i forhold til det mål vi har satt 

oss.  

 

Elisabeth Høyem  

Leder 

 

 

5.16 Driftskontoret 

Lønnsark og budsjett er gjennomgått og pålagt innsparing på kr. 551.000 er plassert på flere 

ansvar.  

Det er først og fremst energikontoene som er redusert men også vakanser og festeavgift Børsa 

skole har bidratt.  
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En har også redusert ”sommerhjelpskontoen” med kr. 50.000 for at budsjettet skal gå i null. Det 

betyr at vaktmestrene også i år må prioritere grøntarbeid framfor annet vedlikehold.  

Vi har en utfordring når det gjelder en vaktmesterbil. For å få den EU-godkjent vil kostnadene 

beløpe seg til ca. kr. 50.000. Spørsmålet blir om det er verdt å påkoste så mye på en bil som er 

16 år?  

 

For at vegbudsjettet skal holde så er vi avhengig av en snill førjulsvinter.  

 

Budsjettet for gebyrbelagte tjenester, vann og avløp, er under kontroll.  

 

Driftskontorets nærværsindikator er stabil og ligger rundt omkring 90 %. Det synes vanskelig å 

få den høyere men vi har ikke gitt opp.  

 

Ole Martin Føll  

leder 
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SAKEN GJELDER: 

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013  

 

KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2013, med følgende prioriterte 

prosjekter: 

1. Helhetlig innsats overfor barn og unge 

2. NAV  

3. Psykisk helsevern 

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget 

finner dette nødvendig. 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Utkast til Plan for Forvaltningsrevisjon 2012-2013 

2. Overordnet analyse Skaun 2012 

 

SAKSFRAMLEGG: 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, § 10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for 

forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig av kommunestyret. Planene skal utarbeides 

minimum en gang i løpet av valgperioden, og senest i løpet av første året i perioden. 

 
Arbeidet frem mot forslag til plan for forvaltningsrevisjon i 2012 - 2013 

Kontrollutvalget fremmer i denne saken en ny plan for forvaltningsrevisjon for 2012 - 2013. 

Kontrollutvalget startet arbeidet med planen på sitt møte den 24. april der utvalget og 

rådmannen diskuterte områder av interesse for forvaltningsrevisjon. Saken legges frem for ny 

behandling på kontrollutvalgets møte den 5. juni der utvalget går igjennom en overordnet 

analyse av den virksomhet som drives i regi av Skaun kommune, og fremmer en ny plan med 

fokusområder for forvaltningsrevisjon for 2012 - 2013 til kommunestyret.  

Kommunestyret er i henhold til kommuneloven øverste tilsynsorgan i Skaun kommune og i 

henhold til loven er det kommunestyret selv som må vedta plan for forvaltningsrevisjon for 

2012 - 2013. 

 

Med bakgrunn i den overordnede analysen og dialogen med Rådmann og kontrollutvalg, har 

kontrollutvalgets sekretariat formulert forslag til fokusområder for forvaltningsrevisjon for 

2012 – 2013. Plan for forvaltningsrevisjon inneholder flere fokusområder for 

forvaltningsrevisjon enn det som ressursmessig sett er mulig å få gjennomført i denne 

perioden.  

 
Prioriterte prosjekter for forvaltningsrevisjon 2012-2013 

1. Helhetlig innsats overfor barn og unge 

2. NAV  

3. Psykisk helsevern 
Andre aktuelle prosjekter: 

 Offentlige anskaffelser 

 Veivedlikehold 

Fokusområdene er beskrevet ytterligere i vedlagt utkast til plan for forvaltningsrevisjon for 



2012 - 2013. Det er opp til kontrollutvalget og kommunestyret å foreta den endelige 

prioriteringen av hvilke områder som kontrollutvalget skal se nærmere på i perioden. 

Dersom det over tid oppstår forhold som gjør at prioriterte prosjekter blir uaktuelle, er det en 

fordel om kontrollutvalget har mulighet til å prioritere et annet prosjekt på lista. For å gjøre 

saksbehandlingen så smidig som mulig foreslår sekretariatet at kontrollutvalget ber 

kommunestyret om fullmakt til å foreta begrunnede omprioriteringer i planen dersom utvalget 

finner dette formålstjenlig.  

 

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat legger herved frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 

Skaun kommune for 2012 - 2013. Etter at kontrollutvalget har behandlet planen legges saken 

frem for kommunestyret, som vedtar den endelige prioriteringen av 

forvaltningsrevisjonsarbeidet for disse to årene. 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling til Kontrollutvalget 5.6.2012 

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2013. 

Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2013, med følgende prioriterte 

prosjekter: 

4. Helhetlig innsats overfor barn og unge 

5. NAV  

6. Psykisk helsevern 

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget 

finner dette nødvendig. 

 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets behandling 5.6.2012 
Følgende justering av formuleringer i planen ble tatt inn: 

Under prioritert prosjekt 1, 3. setning: ”…, tiltak og ressurser i barnehage, barne- og 

ungdomsskole,…” 

Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 5.6.2012: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2013. 

Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2013, med følgende prioriterte 

prosjekter: 

1. Helhetlig innsats overfor barn og unge 

2. NAV  

3. Psykisk helsevern 

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget 

finner dette nødvendig. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Skaun kommune 

  

KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL PLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 



 

 

1 Om forvaltningsrevisjon  

I henhold til kommuneloven § 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at  

kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 

Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning 

foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 

Dette innebærer et ansvar for kontrollutvalgene, for at følgende oppgaver utføres: 

o regnskapsrevisjon 
o forvaltningsrevisjon 
o selskapskontroll 

Forvaltningsrevisjonens innhold er utdypet i forskrift om revisjon § 7 første ledd: 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

og forutsetninger. Herunder om 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets 

vedtak og forutsetninger, 

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt 

på området, 

c) regelverket etterleves, 

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med 

offentlige utredningskrav 

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets 

forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. 

Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste politiske organ for 
å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som oppnås. 

1.1 Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon  
Kommunestyret er oppdragsgiver for forvaltningsrevisjonen. For å sikre at den revisjonen som 
utføres er i tråd med kommunestyrets ønsker og behov, skal dette i følge kontrollutvalgsforskriften § 
10 vedta en egen plan for forvaltningsrevisjon, hvor det angis prioriteringer for en gitt periode: 

 

§ 10. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon  

       Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av 

året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller 

fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden.  

       Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller 

fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 

identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.  
 

Denne planen er utarbeidet for perioden 2012-2013. Kontrollutvalget vil underveis i perioden 
eventuelt vurdere om det må gjøres omprioriteringer, eller om planen må oppdateres.  



 

 

Denne planen er basert på dokumentet overordnet analyse, utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariat 
Midt-Norge IKS. 

1.2 Gjennomføring av forvaltningsrevisjonene 
Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge IKS. De vil stå for den praktiske utføringen av 
forvaltningsrevisjonsprosjektene. Prosjektene utføres i tråd med kommuneloven § 78, forskrift om 

revisjon i kommuner og fylkeskommuner og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon vedtatt av 
Norges Kommunerevisorforbund. 

Kontrollutvalget vedtar med bakgrunn i planen mer konkrete bestillinger av prosjekter, og følger opp 
disse overfor revisjonen. Kontrollutvalget gis anledning til å fravike planen, dersom de finner det 
nødvendig. I så tilfelle rapporteres det om eventuelle endringer til kommunestyret.  

1.3 Oppfølging og rapportering 
I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget om 
resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget tillagt ansvar for å 
rapportere om sitt arbeid til kommunestyret. Kontrollutvalget legger normalt rapport for det enkelte 
prosjekt fortløpende frem for kommunestyret. 

 

 

 

 



 

 

2 Prioriterte områder i planperioden 

Her angis prioriterte områder for forvaltningsrevisjon, med forslag til mulig innretning på 
prosjektene.  

Prosjektene er vurdert på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderingene i den overordnede 
analysen. Det er prioritert totalt 3 prosjekter, mens to prosjekter er vurdert som aktuelle, men ikke 
prioritert i denne planperioden. 

Det er i prioriteringene også tatt hensyn til områder der det har vært gjennomført lite 
forvaltningsrevisjon i tidligere år, hvorvidt forvaltningsrevisjon anses å være et godt virkemiddel til å 
forbedre kvaliteten på området og eventuelle signaler fra politisk hold om hvor det er ønskelig med 
mer kunnskap. 

Utdypingene av innretning må ses på som eksempler på muligheter, ikke et bindende forslag til 
gjennomføring av prosjektene. 

 Område  

1 

Helhetlig innsats overfor barn og unge 

Kommunen har en viktig rolle i å skape et godt oppvekstmiljø. Skaun kommune har en ung 
befolkning, og en økende andel barn og ungdom, noe som bidrar til et økende behov for en 
god og målrettet innsats. Det er viktig å se på sammenhengen mellom ulike tiltak, og at disse 
til sammen dekker de nødvendige behovene. Aktuelle tjenester å inkludere er: Fritidstilbud; 
PP-tjeneste; tiltak og ressurser i barnehage, barne- og ungdomsskole; rusforebyggende 
tiltak; barnevern og psykisk helsetjeneste. Det kan også være aktuelt å se på samspillet med 
organisasjoner og andre aktører utenfor det kommunale tjenestetilbudet. 

2 

Nav 

Nav skal forebygge sosiale problemer og hjelpe personer som har kommet i en vanskelig 
livssituasjon. Aktuelle innfallsvinkler i et forvaltningsrevisjonsprosjekt er å se på 
saksbehandlingen, organiseringen og driften av tjenesten for å sikre at tilbudet drives i 
henhold til lov og forskrifter, statlige forventninger, kommunale vedtak og tjenestens egne 
målsettinger for sin virksomhet. Formålet er å bidra til at brukere i Skaun kommune får gode 
tjenester og at tjenestene fungerer best mulig med vekt på likebehandling og riktig hjelp til 
rett tid.  

3 

Psykisk helsevern 

Psykisk helsevern har vært et satsingsområde på nasjonalt nivå med en storstilt 
opptrappingsplan over flere år. Etter hvert som opptrappingsplanen har virket er det 
interessant å få kartlagt hva opptrappingsplanen har betydd i Skaun kommune og om 
brukere i kommunen får tilgang til den behandling man har rett på. I den sammenhengen 
kan det også ha vært aktuelt å kartlegge hvordan samarbeidet mellom 
kommunehelsetjenesten og andrelinjetjenesten fungerer.  

 

  



 

 

Følgende områder foreslås som aktuelle for forvaltningsrevisjon, men er ikke prioritert i planen. 
Dersom endringer i forutsetninger gjør noen av de ovennevnte prosjekter mindre aktuelle å 
gjennomføre kan disse bli aktuelle for gjennomføring i perioden. 

 

Område  
Offentlige anskaffelser 

Kommunen må forholde seg til et omfattende og komplisert regelverk når den skal foreta 
anskaffelser, for å holde seg innenfor de krav som stilles til konkurranse og likebehandling. Å 
unngå feil, som potensielt kan bli kostbare for kommunen, fordrer høy kompetanse og gode 
rutiner. Tidligere forvaltningsrevisjon på området viste mangler, og det kan være aktuelt å 
gjennomføre et nytt prosjekt for å kvalitetssikre at forholdene nå er i orden. 

Veivedlikehold 

Veinettet er viktig infrastruktur for at en kommune skal fungere. Kommuneveiene utgjør en 
vesentlig del av dette. Eventuelt manglende vedlikehold og investeringer kan både føre 
svekket sikkerhet og komfort for brukerne av veiene, i tillegg til større fremtidige kostnader 
for kommunen. Kvaliteten på veiene og nivået på vedlikeholdet har i flere sammenhenger 
vært et tema både politisk og i media, og å få en gjennomgang av dette kan potensielt være 
nyttig.  
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1 Bakgrunn 

Dette er et grunnlagsdokument for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon for Skaun kommune. 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 10 2. ledd, pålegger at planen skal 
baseres på en overordnet analyse av kommunenes virksomhet ut fra risiko – og 
vesentlighetsvurderinger. Planen skal vedtas endelig av kommunestyret, og utarbeides minimum en 
gang i løpet av valgperioden. Selv om det er tilstrekkelig å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon kun 
én gang i valgperioden, legger kontrollutvalget opp til en årlig rullering av planen. Forvaltnings-
revisjonsarbeidet har etter hvert blitt en svært sentral del av kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunal 
sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget bruker planen for forvaltningsrevisjon som et 
redskap for å utøve en mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. 

Dette dokumentet er ment å gi en beskrivelse av sentrale utviklingstrekk innenfor de forskjellige 
områdene av Skaun kommunes virksomhet, og de risikofaktorene som er forbundet med disse. 
Dokumentet tar utgangspunkt i inndelingen i rådmannens budsjettnotat 2012 – 2015.   

Den foreløpige versjonen av den overordnete analysen av virksomheten i Skaun kommune er basert 
på følgende informasjon: 

 Kommuneplan 2005-2016 
 Årsbudsjett og økonomiplan for 2011, vedtatt av kommunestyret. 
 Årsmelding for 2011 for Skaun kommune.  
 Årsberetning for 2011 for Skaun kommune. 
 Rådmannens budsjettnotat, økonomiplan 2012 – 2015 
 KOSTRA – Utvalgte nøkkeltall for Skaun kommune, reviderte tall tom 2011 (kilde: Statistisk 

sentralbyrå)  
 Møte med gruppeledere i kommunestyret og representanter for Rådmannen 
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2 Om Skaun kommune 

Skaun kommune har hatt en god folketallsutvikling de siste årene, og etter at ny E39 åpnet i 2005 har 
folketallet økt ytterligere. Dette er svært positivt for Skaun-samfunnet. Økt innbyggertall gir større 
muligheter for å gi et bredt og kvalitativt godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere, men det gir 
og store utfordringer i å skape rom for nødvendige investeringer og for å håndtere veksten. Som en 
følge av stor økning i folketallet har det vært gjennomført store investeringer de senere årene, noe 
som sammen med høyt driftsnivå innen tjenesteproduksjon bidro til at Skaun hadde en svært 
anstrengt økonomisk situasjon i mange år. Imidlertid økte driftsnivået på flere områder i 2011, samt 
at Skaun solgte B-aksjer i TrønderEnergi for å betale ned lånegjeld. Dette har ført til balanse mellom 
inntekter og utgifter. Likevel er den økonomiske situasjonen likevel stram.  

Skaun har en ung befolkning sammenlignet med Sør-Trøndelag fylke og landet for øvrig, og en lavere 
andel eldre enn fylket og landet.  

2.1 Overordna målsettinger og strategier 
Kommunestyret har i Kommuneplanen 2004 – 2016: Langsiktig del fastsatt følgende visjon for Skaun 
kommune:  

 Alle innbyggerne i Skaun kommune skal føle trygghet, trivsel og tilhørighet. 

Kommuneplanen skisserer 4 hovedinnsatsområder for kommunes virksomhet: 

 
Samfunn:  

- Sikre trygghet og tilhørighet for alle skauninger 

- Øke busetting og sysselsetting gjennom å tilby attraktive buområder og næringsarealer 

- Ta vare på- og videreutvikle lokal identitet gjennom å legge vekt på miljø, kultur og 
estetikk 

Tjenestekvalitet: 

- Skape- og utvikle tjenester i samspill med innbyggernes behov ut fra tilgjengelige 
ressurser 

Organisasjon: 

- Videreutvikle en fleksibel og endringsdyktig organisasjon gjennom motiverte, engasjerte 
og kreative medarbeidere 

Økonomi: 

- Legge økt vekt på økonomiske planlegging og styring for å oppnå handlefrihet til å løse 
prioriterte oppgaver 

 

2.2 Organisering 
Skaun kommune er organisert ut fra en 2-nivåmodell. Dette betyr bl.a. at den administrative 
organiseringen har hatt en utvikling bort fra en sektorbasert organisering og over til en flatere 
struktur.  
 
I Skaun er det gjennomført lederopplæring for enhetsledere, avdelingsledere, fagledere og 
representanter for fagforeninger og politikere, i samarbeid med KS. I den sammenheng er det 
utarbeidet en lederplattform for Skaun kommune med visjonen sammen – med evne, vilje og mot. 

Årsmeldningen for 2011 gir følgende hovedverdier i lederplattformen:  
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 Tydelig 

 Raus 

 Engasjert 

2.2.1 Administrativ organisering  
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3 Om det enkelte budsjettområdet  

Denne analysen tar utgangspunkt i budsjettområdene. Disse er ikke en del av den administrative 
organiseringen, men en del av budsjettmodellen. Budsjettområdene henger sammen med 
inndelingen i enheter gjennom at de fleste budsjettområdene består av en samling av én eller flere 
resultatenheter. Områdene plan og eiendomsdrift er i denne planen slått sammen til ett. 

3.1 Sentraladministrasjon 
Sentraladministrasjonen omfatter politisk virksomhet, rådmannen, IKT-tjenesten, økonomi- og 
personalkontor, servicekontor og overformynderiet. 

3.1.1  Strategiske mål 

 Skaun kommune skal ha en fleksibel organisasjon som er i stand til å tilpasse seg endra 

rammebetingelser og endringer i innbyggernes behov. 

 Skaun kommune skal ha en administrativ ledelse som tar ansvar for å skape et lærende miljø 

som sikrer medarbeiderne faglig og personlig utvikling. 

 Skaun kommune skal styrke den økonomiske handlefriheten gjennom årlige netto 

driftsresultat på minst 3 %. 

3.1.2  Økonomi  

Utvalgte tall fra KOSTRA: 

 Skaun K-gr. 7 Sør-

Trøndelag  

Alle kom. 

u. Oslo 

 2011 2010 2009 2011 2011 2011 

Brutto driftsutgifter administrasjon og 
styring, i % av tot. brutto driftsutgifter 7,8 7,9 7,9 7,3 6,9 6,7 

KOSTRA-tall viser at Skaun kommune bruker noe mer på administrasjon og styring enn KOSTRA-
gruppe 7, og andre kommuner i landet. Det er imidlertid budsjettert med en reduksjon på 2 % i 
budsjettet for sentraladministrasjonen fra 2011 til 2012.  

Regnskapet for 2011 viser at Skaun kommune ligger på snitt eller under ressursbruk innen de fleste 
tjenesteområdene. En del av besparelsen kommer ved at enhetene ikke har leid inn vikarer ved 
sykefravær. God budsjettdisiplin samtidig med gode resultater på brukerundersøkelser tyder på at de 
ansatte gjør en god innsats.  

3.1.3  Utfordringer 

 Innføring og bruk av styringssystem 

 Fortsatt fokus på god økonomistyring, herunder administrative og politiske 

beslutningsprosesser. 

 Skaffe økonomisk handlingsrom til fremtidige investeringer gjennom å stabilt oppnå et netto 

driftsresultat på minst 3 % 
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3.1.4  Prosjekter og satsninger 

Nye rutiner innen økonomi- og finansforvaltningsområdet skal utarbeides og iverksettes. Skaun går 
og inn i et interkommunalt samarbeid om IKT for å sikre at Skaun kan oppfylle de krav som stilles fra 
overordna myndigheter i forhold til bl.a. e-kommune 2012 og helsereformen. 

3.1.5 Gjennomført forvaltningsrevisjon 

 Midler utenfor kommuneregnskapet (2005) 

 Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen (2005) 

 Dokumenthåndtering og saksbehandling (2006) 

 Offentlige anskaffelser – følges regelverket? (2007) 

 Sykefravær: Forebygging, tiltak og oppfølgning (2010).  

 KOSTRA-rapportering (2012) 

3.2 Skoler inkl. SFO 
Skaun har tre oppvekstsentre, to barneskoler og en ungdomsskole. SFO finnes på alle barneskolene 
og oppvekstsentre. Resultatene fra Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse på 6., 7., 8. og 10. 
trinn viser at Skaun ligger omtrent på samme nivå som Sør-Trøndelag fylke og landet for øvrig. 
Resultatet fra gjennomsnittlig grunnskolepoeng viser en forbedring fra 2010. Skaun ligger nå over 
resultatet fra Sør-Trøndelag, men fortsatt under resultatet for landet.  

3.2.1 Strategiske mål 

Følgende mål trekkes fram i rådmannens budsjettnotat 2012-2015 

 Forbedre resultat på de nasjonale prøvene, tilsvarende landsgjennomsnittet eller bedre, med 

unntak for Børsa skole som har som mål å ligge noe over landsgjennomsnittet.  

3.2.2 Økonomi 

KOSTRA-tallene viser at grunnskole utgjør 27,9 % av kommunens totale netto driftsutgifter. Samtidig 
ser vi fra KOSTRA-tall (side 14) at Skaun har lave utgifter per elev sammenlignet med andre 
kommuner. Dette kan enten være et tegn på effektiv drift eller lavere prioritering.  

3.2.3 Utfordringer 

 Utarbeide/videreutvikle systemene for elevvurdering knyttet til kompetanse- og resultatmål. 

 Andelen elever som får spesialundervisning har økt sterkt fra 2008, og fortsetter å øke i 

2011. Samtidig har antallet elever med store sammensatte vansker blitt større. Dette kan 

bety at den tidlige innsatsen ikke har vært stor nok.  

 Skolene har behov for større lærertetthet for å kunne øke kvaliteten på opplæringen og bidra 

til bedre læring for elevene.  

 Elevundersøkelsene gir lav skåre på fysisk arbeidsmiljø på skolene. Noen av uteområdene er i 

dårlig forfatning, og har manglet vedlikehold gjennom flere år.  

3.2.4 Prosjekter og satsninger 

 Skolene i Skaun har skoleåret 2011/2012 fokus på vurdering og skriving. Våren 2012 avsluttes 

en toårig avtale med Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning som har betydd 

kompetanseheving for alle lærere i kommunen når det gjelder skriveopplæring.  

 Ekstra fokus på sosial kompetanse og læremiljø 
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3.2.5 Gjennomført forvaltningsrevisjon 

 Oppfølging av kompetansestrategien i grunnopplæringen (2009) 

3.3 Barnehager 
Området omfatter 7 kommunale barnehager, samt 2 private barnehager. 3 av de kommunale 
barnehagene er tilknyttet oppvekstssentre. Skaun har 100 % barnehagedekning, dvs. at alle barn som 
har krav på plass, får plass i en av kommunens barnehager.  

3.3.1 Strategiske mål 

Alle barn i førskolealder skal ha tilbud om barnehageplass som sikrer dem gode utviklings- og 
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 

3.3.2 Økonomi 

Budsjettet til barnehager utgjør ca. 18 % av kommunens totale utgifter. KOSTRA-tallene på side 14 
viser at Skaun kommune har lavere utgifter per barn i barnehage sammenlignet med 
sammenlignbare kommuner. Dette kan enten være et tegn på kostnadseffektiv drift eller lavere 
prioritering. Dette kan også henge sammen med at Skaun kommune har en noe større tetthet av 
barn pr. årsverk enn i sammenligningskommunene.  

3.3.3 Utfordringer 

 Stor økning i utgifter som følge av økning i barnetall 

 Budsjettet til barnehagene går i balanse pga. ikke innleide vikarer ved sykefravær. 

Barnehagene kan ikke satse på lavt sykefravær for å oppnå balanse.  

3.3.4 Prosjekter og satsninger 

 Satt i drift 52 nye barnehageplasser fordelt med 26 barn på hver av de nye paviljongene i 

Børsa og Buvika 

3.3.5 Gjennomført forvaltningsrevisjon og tilsynsrapporter 

 Sykefravær: Forebygging, tiltak og oppfølgning (Fokus på Børsa og Ilhaugen barnehage) 

(2010).  

3.4  Kultur, fritid og frivillighet 
Budsjettområdet består av kulturskole, bibliotek, fritidsassistenter, fritidsklubben og Skaun 
frivilligsentral. 

3.4.1 Strategiske mål 

 Hovedmålsetningene for enhetene er å levere best mulig tjenester, innenfor de til enhver tid 

gjeldene økonomiske rammer. Det er en nasjonal målsetting om at 30 % av elevene i 

grunnskolen skal få et tilbud i kulturskolen.  

3.4.2 Økonomi 

Regnskapstall 2011: Budsjettområdet kultur, fritid og frivillighet  

(Tall i 1000 kr) Regnskap Regulert budsjett Avvik 

Driftsutgifter 10 196 8 850 1 346 
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Driftsinntekter -3 681 -1 700  -1 981 

Driftsresultat 6 515 7 150 -635 

 

Ut fra KOSTRA-tall side 16 ser vi at Skaun har betydelig mindre netto driftsutgifter til aktivitetstilbud 
til barn og unge per innbygger 6-20 år enn kommunegruppe 7, Sør-Trøndelag og gjennomsnittet for 
landet uten Oslo. Videre har Skaun svært lave utgifter til idrett i forhold til sammenlignbare 
kommuner, men bruker en vesentlig større andel til kommunale musikk- og kulturskoler per bruker, 
samt at Skaun gir høyere tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag. 

3.4.3 Utfordringer 

 Lav dekningsgrad på kulturskolen i forhold til den nasjonale målsetninga på 30 %. 

Kulturskolen har nå en dekningsgrad på 20 %.  

 Bygge opp basen med frivillige 

 Lav ressursinnsats på andre tiltak enn kulturskole og bibliotek. 

3.4.4 Prosjekter og satsninger 

 Videreføring av vinterkulturuka som ble gjennomført første gang i 2011.  

 Fløttardag 

3.4.5 Gjennomført forvaltningsrevisjon  

Ingen 

3.5 Barn, familie og helse  
Enheten Barn, familie og helse inngår i budsjettområdet barn, familie og sosial, og omfatter 
fagkontorene PPT, Flyktningetjenesten, Helsestasjonen, Psykisk helse, Fysio- og ergoterapiavd., 
legekontoret og interkommunalt barnevern. Tjenestene som dekkes av barn, familie og helse har fått 
svært gode resultat på alle brukerundersøkelsene. Det ble imidlertid rettet ønske om flere 
gruppetilbud, noe man har prøvd å imøtekomme.  

3.5.1 Strategiske mål 

Barn, familie og helse er en tverrfaglig tjeneste som skal ha fokus på forebyggende arbeid, samt 
sørge for at barn, unge og voksne med behov får hensiktsmessig bistand. Enheten skal bidra til at 
Skaun kommune er en god kommune å vokse opp i og bo i.  

3.5.2 Økonomi 

Enheten viser et underforbruk i 2011. Behov innen barnevern er og økende og kan trenge ekstra 
midler.  

3.5.3 Utfordringer 

 Innbyggertallet øker, og dermed øker behov for tjenester.  

 Stort press på Helsestasjonen  

 Behov for økt fokus på rus 

 Oppfølging av barnevernet i interkommunal tjeneste. 

3.5.4 Prosjekter og satsninger 

 Overføring av barnevernet til interkommunal barneverntjeneste 
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3.5.5 Gjennomført forvaltningsrevisjon  

 Oppfølging av handlingsplan for eldre (2003) 

 Barneverntjenesten Skaun Kommune (2007) 

3.6 NAV- Skaun 

3.6.1 Strategiske mål 

 

3.6.2 Økonomi 

Driftsenheten NAV sosial fikk et overforbruk på kr. 375 000. Dette skyldes et overforbruk på 
økonomisk sosialhjelp. Likevel ser vi av KOSTRA-tall på side 15 at Skaun har lavere netto driftsutgifter 
til sosialtjenesten pr. innbygger enn sammenliknbare kommuner. Det er likevel verdt å merke seg at 
det har vært en kraftig økning i utgifter til økonomisk sosialhjelp i Skaun fra 2010 til 2011. 

KOSTRA-tallene viser videre at Skaun bruker vesentlig mindre enn sammenliknbare kommuner på 
tilbud til personer med rusproblemer. Dette kan forklares ut fra at midler til tiltak ikke ble iverksatt i 
2011 pga. lav bemanning og sykefravær. På den andre siden ser vi at Skaun kommune har hatt et lavt 
forbruk på tiltak i forhold til rus de siste tre årene.  

3.6.3 Utfordringer 

 Tettere oppfølgning av brukere, samt jobbe bedre på tvers i oppfølgningsarbeidet for å 

redusere sosialstønad.  

 Få på plass tiltak for å redusere samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger ved å 

redusere forbruket av alkohol og narkotika.  

 Høyt antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp 

 Ventetid på søknad om sosialhjelp 

3.6.4 Prosjekter og satsninger 

 Utarbeidet en rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 for å ha et politisk og 

administrativt verktøy til å møte utfordringer Skaun står ovenfor knyttet til rus.  

3.6.5 Gjennomført forvaltningsrevisjon 

Ingen  

3.7 Institusjonsbaserte tjenester 
Rossvollheimen er kommunens eneste sykehjem. Sykehjemmet har 59 plasser, fordelt på 9 
korttidsplasser, 40 langtidsplasser og 10 plasser i en skjermet enhet for demente. Det gis også tilbud 
om dagopphold til hjemmeboende. Rossvollheimen har tilpassede utearealer og en sansehage for 
utendørs aktiviteter. 

3.7.1 Strategiske mål 

Rosvollheimen har som mål å være et utviklingsorientert helse- og omsorgssenter med høy faglig og 
etisk standard, samtidig som de skal arbeide for et godt lærings- og arbeidsmiljø.  
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3.7.2 Økonomi 

Enheten har hatt økende utgifter per plass de siste årene, med en sterk økning i 2011. KOSTRA-
tallene (side 14 ) viser at enhetskostnaden nå er vesentlig høyere enn landsgjennomsnitt og 
gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Noe av økningen i 2011 kan antagelig forklares med økende 
utgifter knyttet til ressurskrevende enkeltbrukere. 

3.7.3 Utfordringer 

 Økende enhetskostnader 

 Nytt lovverk (Samhandlingsreformen) 

3.7.4 Prosjekter og satsninger 

 Har hatt fokus på kompetanseutviklingstiltak, med ansatte som tar videreutdanning, blant 

annet innen demensomsorg og fysisk aktivitet og kulturarbeid. 

3.7.5 Gjennomført forvaltningsrevisjon  

 Oppfølging av handlingsplan for eldre (2003) 

3.8 Hjemmebaserte tjenester 

3.8.1 Strategiske mål 

Hjemmetjenesten er hjemlet i lov om helse- og omsorgstjenester. Enhetens målsetting er at alle skal 
oppleve trygghet, trivsel og tilhørighet, gjennom å få bistand til å bo hjemme så lenge det er 
medisinsk forsvarlig, uavhengig av funksjonsferdighet og alder. 

3.8.2 Økonomi 

Ut fra KOSTRA-tall på side 15 kan vi se at Skaun kommune har betydelig lavere utgifter knyttet til 
hver enkelte mottaker av hjemmetjenester. Dette kan ses i sammenheng med at Skaun har en lavere 
andel av hjemmeboere med høy timeinnsats.  

3.8.3 Utfordringer 

 sikre et godt pasientforløp med utgangspunkt i samhandlingsreformen, HPH (Helhetlig 

pasientforløp i Hjemmet). 

 Fokus på helseforebyggende tiltak 

 Implementere nytt lovverk (Samhandlingsreformen) 

 Ungdom med store bistandsbehov 

3.8.4 Prosjekter og satsninger 

 Fokus på kompetanseutvikling og etterutdanning hos ansatte. 

 Spesiell satsing på kreftomsorg. 

3.8.5 Gjennomført forvaltningsrevisjon 

 Oppfølging av handlingsplan for eldre (2003) 

3.9 Eiendomsdrift og plan
I eiendomsdrift inngår drift av kommunens eiendommer, som sorterer under driftskontoret. 
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Innenfor planområdet inngår teknisk kontor og beredskapskontor, og deles opp i gebyrbelagte 
tjenester basert på selvkost og andre tjenester.  De gebyrbelagte tjenestene er plan- og 
byggesaksbehandling, kart og oppmåling, feiing, slambehandling, vann og avløp. 

3.9.1 Strategiske mål 

 Avgiftsbelagte tjenester skal være effektive og sjølfinansierende. 

 Forretningsområdet kjøp og salg av eiendom skal i planperioden gi positivt driftsresultat. 

 Skaun kommunes eiendommer, veger og anlegg skal forvaltes på en slik måte at våre felles 

verdier styrkes. 

3.9.2 Økonomi 

Rådmannen påpeker at det er en utfordring å etablere bedre samsvar mellom forventingen til 
oppgaver som skal utføres og de ressursene som er disponible. En del saker blir kostbare, grunnet 
behov for ekstern konsulentbistand.  

Mangel på ressurser beskrives som en utfordring for å kunne drive arealplanlegging, veiledning og 
økonomisk støtte som kan legge grunnlag for ny næringsvirksomhet. Kart og oppmåling hadde høyt 
netto driftsresultat i 2011, med bakgrunn i høye gebyrinntekter på grunn av stort antall saker. Dette 
har ikke vært supplert med ekstra bemanning, noe som fører til høyt arbeidspress. 

Bemanningsreduksjon eller konkurranseutsetting av vaktmester- og renholdstjenesten skal i følge 
vedtak i langtidsbudsjett gi en årlig besparelse på 4 mill. kr. innen 2015. Det er også vedtatt en årlig 
innsparing på 1 mill.kr. fra ENØK-tiltak. I følge årsmelding er dette svært utfordrende. 

3.9.3 Utfordringer 

 Mangel på helhetlig strategi og system for å ivareta forvaltning av eiendommer 

 Mangelfull oversikt over vedlikeholdsbehov 

 For lite informasjon om omlegging av renholdstjenesten.  

 Lav bemanning på vaktmestertjenesten 

 Behov for å fornye tekningsk utstyr på renhold  

 Oppfylle langtidsbudsjettets krav til innsparinger på ENØK og vaktmester- og 

renholdstjenester. 

3.9.4 Prosjekter og satsninger 

 Innføring av nytt system på renhold (INSTA 800) 

3.9.5 Gjennomført forvaltningsrevisjon 

 Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune (2006) 

 Eiendomsforvaltning (2011) 
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4 Utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA 

 

4.1 Nøkkeltall nivå 1  
 Skaun Melhus Midtre 

Gauldal 

K-gr. 7 Sør-

Trøndela

g  

Alle 

kommuner 

u. Oslo 

1. Finansielle nøkkeltall 2011 2010 2009 2011 2011 2011 2011 2011 

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekt 4,5 1,9 1,2 5,1 -1,5 2,5 3,6 1,7 
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 7,0 9,8 3,1 3,8 -3 2,3 3,0 1,8 
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter  192,5 191,5 227,3 247,2 228,4 187,3 204,2 190,9 
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 23,2 25,3 23,5 48,3 52,7 21,4 33,3 22,0 
Frie inntekter i kroner per innbygger 40 501 31 784 30 206 40 314 44 750 39 755 40 887 42 625 
Netto lånegjeld i kroner per innbygger  36 175 34 811 53 448 62 334 62 658 39 452 55 226 41 402 

2. Prioriteringer           

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager1 86 874 1 773 1 267 94 006 93 958 10 4061 113 347 107 042 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år 78 374 78 529 75 436 99 261 89 303 85 413 90 080 91 733 
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 1 713 1 692 1 643 1 574 1 798 1 730 2 054 1 963 
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 11 256 11 334 11 046 17 750 11 865 11 525 12 543 14 252 
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 1 606 1 314 1 252 1 898 1 657 2 067 2 502 2 579 
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 5 157 5 556 4 207 6 477 5 566 5 874 6 542 6 185 
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. 3 863 3 805 3 671 5 424 3 287 3 616 3 945 3 845 

3. Dekningsgrad          

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 89,5 89,3 91,2 91,6 91,4 89,6 93,1 90,4 

                                                           

1 Årsaken til den store økningen i netto driftutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager kan forklares ut fra overgangen fra øremerkede midler til rammefinansiering av 
barnehagesektor. De øremerkede midlene ble ført på barnehagefunksjonene, mens rammeoverføringene ikke blir ført her. Resultatet av at disse inntektene ikke lenger blir ført her er at netto 
driftsutgifter blir betraktelig høyere. 
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Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 10,6 9,5 8,4 8,1 9 7,9 8,1 8,6 
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 7,8 8,7 9,7 11,4 7,2 8,6 9,3 9,6 
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 6,3 6,6 7,3 7,2 6,9 7,6 7,5 8,4 
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 100 100 100 92,7 100 .. .. 93,9 
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 17,1 15,2 17,3 18,8 11,9 12,7 16,4 13,8 
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 
år 2,2 2,1 1,8 2,9 3,3 3,5 3,3 3,7 
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 4,4 4,1 4 8,3 4,2 4,7 4,2 4,7 
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. 745 765 116 20 57 .. .. .. 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 19 19 20 28 19 17 23 21 

4. Produktivitet / enhetskostnader         

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 115 037 124 666 109 453 121 388 125 890 142 253 149 006 147 860 
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss 
per elev 81 815 79 910 78 096 108 416 95980 86 431 93 971 91 923 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 17,3 17,5 16,2 16,9 15,9 16,4 15,3 14,5 
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 82 381 97 954 98 531 126 939 224627 180 350 187 055 197 316 
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 936 678 866 678 834 898 833 171 1 005 561 849 004 873 048 877 120 
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 2 458 2 810 2 810 2 330 2 664 .. .. .. 
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 4 481 4 260 3 438 5 273 5 250 .. .. .. 
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 2 450 2 400 1 890 2 014 1 865 .. .. .. 

 
  

  

 

 

  



14 

 

4.2 Nøkkeltall nivå 2 
 Skaun K-gr. 7 Sør-

Trøndelag  

Alle 

kommuner 

u. Oslo 

 2011 2010 2009 2011 2011 2011 

A. Fordeling av frie inntekter (netto driftsutgifter), prioritering i % (netto 

driftsutgifter)  

      

 Adm., politisk styring, felles     11,6      11,6        9,8               8,8               9,1               8,4  

Barnehage        0,3        0,4      17,9             16,6             16,4             14,5  
Grunnskole      33,4      33,8      27,9             27,7             25,7             25,9  

Kommunehelse       5,2        5,2        4,3               4,2               4,8               4,3  
Pleie og omsorg      35,0      34,7      28,5             28,1             29,1             31,2  
Sosialtjeneste        3,9        3,9        4,0               4,5               5,5               5,0  
Barnevern        3,4        4,4        3,4               3,4               3,3               3,1  

C. Barnehager  
      

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter 17,9 0,4 0,3 16,6 16,4 14,5 
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger 1 633 18 118 447 718 407 
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 86 874 1 773 1 267 104 061 113 347 107 042 
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 115 037 124 666 109 453 142 253 149 006 147 860 

D. Grunnskoler 
      

Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av totale netto driftsutgifter 27,9 33,9 33,4 27,5 25,2 25,5 
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev 64 139 62 565 59 507 70 855 74 273 75 705 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år 78 374 78 529 75 436 85 413 90 080 91 733 
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år 96,1 96,5 97 97,5 96,9 97,5 

E. kommunehelse        
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 1713 1692 1643 1730 2054 1963 
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter 4,3 5,2 5,2 4,2 4,8 4,3 
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger 404 397 419 115 111 123 
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 7,8 8,7 9,7 8,6 9,3 9,6 
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F. Pleie og omsorg 
      

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter 28,5 34,7 35 28,1 29,1 31,2 
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 11 256 11 334 11 046 11 525 12 543 14 252 
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og 
omsorgstjenester 196 190 219 041 216 970 306 608 332 829 330 482 
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år 50 41 40 19 16 19 
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år. 78 54 68 70 70 76 

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 82 381 97 954 98 531 180 350 187 055 197 316 
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats 2,4 3,1 3,2 5,8 5,5 6,1 
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 936 678 866 678 834 898 849 004 873 048 877 120 
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter 11,1 12,6 14,1 13,7 15,5 14,4 
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon 5,5 5,2 5,9 5 6,9 5,8 
Andel beboere 80 år og over i institusjoner 74,1 74,1 80 70,9 71,3 72 

G. Sosialtjenesten 
      

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 964 786 756 1265 1568 1572 
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter 2,4 2,4 2,4 3,1 3,6 3,4 
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år 925 752 647 1039 1093 1241 
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år 37 -4 54 154 464 323 
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 1,4 1,3 1,1 2,3 2,2 2,4 
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år 2,3 2,1 1,8 3,7 3,5 4 
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 2,2 2,1 1,8 3,5 3,3 3,7 
Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger 0,36 0,27 0,38 0,67 1,08 0,95 
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 73 031 68 129 71 556 65 076 85 194 76 212 
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker 40 278 36 306 36 625 31 633 37 112 34 450 
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 43,3 43,5 37,5 41,3 50,1 42,5 
Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år 312 325 284 219 255 220 

H. Barnevern 
      

Netto driftsutgifter til sammen per innbygger (kr) 1 349 1 446 1 085 1 390 1 443 1 409 
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 5 157 5 556 4 207 5 874 6 542 6 185 
Netto driftsutgifter per barn i barnevernet 85 872 81 400 74 854 82 297 111 201 90 371 
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling , prosent 28,8 28,9 32,5 30,3 30,3 33,5 
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Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder, prosent 7,5 21,9 38,3 26,1 23 26,5 

I. Avfall og renovasjon  
      

Finansiell dekningsgrad - avfall 107 99 87 106 116 104 
Gebyrinntekter per årsinnbygger 926 776 685 865 780 868 
Driftsutgifter per årsinnbygger (kommune) 873 780 771 915 785 926 

I. Vann  
      

Finansiell dekningsgrad 103 113 103 101 94 100 

Selvkostgrad 100 100 100 101 99 100 

K. Kultur 
      

Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter 2,9 3,5 3,8 3 4,3 3,8 
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 44 32 288 154 434 220 
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-20 år 343 400 441 668 1013 825 
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd 29 400 10 923 5 300 15 174 26 320 20 393 
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker 17 724 16 766 15 403 14 792 15 614 15 410 
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av 
antall barn i alderen 6-15 år 

20,3 21,2 22,6 13,3 19,4 15,6 

M. Samferdsel 
      

Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt 752 887 794 655 623 828 
Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt 78 174 171 527 549 668 

N. Bolig 
      

Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr -169 -281 -189 -135 -47 -74 
Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner -153,9 -201,5 -114,7 -109,6 7,8 -45 
Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter -0,4 -0,6 -0,4 -0,3 0 -0,1 
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner 143 63 0 636 1626 714 

 
  



 

 

5 Risikovurderinger  

5.1 Sentraladministrasjon  
Risikoområde Risikofaktorer Tiltak Sanns. Konsekvens Vurdering FR 

Personal Sykefravær (kommunesektoren 
generelt) 
Tilgang på vikarer 
Arbeidspress ved høy aktivitet 

FR sykefravær 2010 
Handlingsplan for nærvær 2011 

Høy 
 
Høy 
Høy 

Høy 
 
Middels 
Middels 

Sykefravær lite aktuelt 
(nylig gjennomført) 
Arbeidsmiljø generelt 
potensielt aktuelt. 

Innkjøp Overholdelse av regelverk   Forvaltningsrevisjon 2007 
Ny innkjøpsveileder og maler for 
anskaffelser. 

Middels Høy Mulig aktuelt 

Internkontroll og 
styring 

System for internkontroll 
Styringsrutiner 

Innført elektronisk styringssystem. Lav 
Lav 

Høy 
Høy 

Lite aktuelt 

Økonomisk styring Kontroll på budsjett og 
driftsnivå 

Ny strukturering av budsjettprosess (pol. 
og adm.) 2007-2011 

Lav Høy Lite aktuelt 

5.2 Skoler inkl. SFO 
Risikoområde Risikofaktorer Tiltak Sanns. Konsekvens Vurdering FR 

Kvalitet Ressursinnsats 
Lærertetthet 
Kompetanse 

FR kompetansestrategi (2009) 
Søkt om å få delta på LP-modellen fra 
høsten 2012 

Middels Høy Mindre aktuell 
(forholdsvis nylig FR) 

Tidlig innsats og 
spesialundervisning 

Kvalitet på spesialundervisning 
Andel elever med tiltak 

 Høy Høy Svært aktuell (helhetlig 
barn og unge) 

Fysisk og psykososialt 
læringsmiljø 

Fysisk kvalitet skolebygg 
Behov for nye arealer 
Lav skåre på elevenes fysiske 
arbeidsmiljø på skolen.  

Planlagt ny skole Børsa Middels Middels Mulig aktuell 



 

 

5.3 Barnehager  
Risikoområde Risikofaktorer Tiltak Sanns. Konsekvens Vurdering FR 

Kvalitet Ressursinnsats 
Kompetanse 
Utstyr 

Regionalt samarbeid i forhold til 
kompetanseheving 

Middels Høy Mulig aktuell 

Økonomi Oppnå budsjettbalanse Satt inn tiltak for å redusere kostnadene 
med 500.000  

Lav Lav Lite aktuell 

Barnehagedekning Økning i barnetall Planlagt ny barnehage i Buvika 
Nye paviljonger 

Lav Høy Lite aktuell 

5.4 Kultur, fritid og frivillighet 
Risikoområde Risikofaktorer Tiltak Sanns. Konsekvens Vurdering FR 

Kulturskole Dekningsgrad 
Tilgang på kompetanse 

Fokus på lærersituasjon Middels Middels Mulig aktuell 

Forebyggende arbeid Tilgang på aktivitetstilbud til 
ungdom 
 
Ulike typer aktivitetstilbud  

Klubb1 
 
 

Middels 
 
 
Middels 

Høy 
 
 
Høy 

Svært aktuell (helhetlig 
barn og unge) 

Frivilligsentralen Antall frivillige   Høy Middels Lite aktuell 

5.5 Barn, familie og helse  
Risikoområde Risikofaktorer Tiltak Sanns. Konsekvens Vurdering FR 

PP-tjenesten Tilstrekkelig kapasitet. 
Andel elever med spesielle 
behov.  

Søkt om skjønnsmidler for å redusere 
ventelister.  
Planer om opprettelse av familiesenter.  

Høy Høy Svært aktuell (helhetlig 
barn og unge) 

Primærhelsetjenesten Tilstrekkelig kapasitet fastleger.   Middels Lav Ikke aktuell  



 

 

Barnevernstjenesten Tilstrekkelig kapasitet Inngått i interkommunalt samarbeid 
FR Barnevernstjenesten (2007)  

Middels Høy Lite aktuell (Orkdal er 
vertskommune) 

Psykisk helsetjeneste Tilstrekkelig kapasitet  Høy Høy Mulig aktuell 

Rusforebyggende 
arbeid 

Fokus på området 
Prioritering  

Fått tilsagn på prosjekt Rusforebygging i 
helsestasjonen   

Høy Høy Svært aktuell (helhetlig 
barn og unge) 

 

5.6 Institusjonsbaserte tjenester  
Risikoområde Risikofaktorer Tiltak Sanns. Konsekvens Vurdering FR 
Kapasitet Økt ansvar med 

samhandlingsreformen 
FR Handlingsplan for eldre (2003) 
[Gjelder hele budsjettområdet] 

Middels Høy Aktuell ved et senere 
tidspunkt 

Kompetanse Ny type pasienter etter 
samhandlingsreformen 

Opplæringstiltak med fokus på 
aktivisering 
Opplæringsprogram innen demens 
Innføring av etisk kompetanseheving 

Lav Middels Lite aktuell 

Økonomi Kontroll på driftskostnader  Middels Middels  Lite aktuell 
 

5.7 Hjemmebaserte tjenester 
Risikoområde Risikofaktorer Tiltak Sanns. Konsekvens Vurdering FR 
Arbeidsmiljø Vanskelige arbeidsforhold på en 

avdeling 
 
Økt arbeidspress 

FR Handlingsplan for eldre (2003) 
[Gjelder hele budsjettområdet] 

Middels Middels Muligens aktuell på 
senere tidspunkt 

Bemannet botilbud Kapasitet Kontakt med Husbanken for å utrede 
kommunens mulighet for å få bygget nye 
botilbud  

Lav Middels Lite aktuell 

 



 

 

5.8 NAV- Skaun  

Risikoområde Risikofaktorer Tiltak Sanns. Konsekvens Vurdering FR 
NAV-Sosial Kostnadsoverskridelser 

Kommunal-statlig samhandling 
Fokus på tettere oppfølging av brukere Høy Middels Mulig aktuell 

Tiltak for 
rusmiddelbrukere 

Tiltak på området  Ruspolitisk handlingsplan vedtatt i K-
styret febr. 2012 

Høy Høy Aktuell på senere 
tidspunkt. 

Gjeldsrådgivning Ventetid  Middels Middels Mulig aktuell 
 

5.9 Eiendomsdrift og plan 
Risikoområde Risikofaktorer Tiltak Sanns. Konsekvens Vurdering FR 
Veg Tilstrekkelig vedlikehold av vei 

og veilys 
 Høy Høy Mulig aktuell 

Renhold Innføring av ny ordning for 
renhold 

 Middels Lav Lite aktuell 

Vaktmester Bemanning på planleggingssiden 
Innsparingskrav 

 Høy Middels Mulig aktuell 

Teknisk kontor Krav om digitalt planregister 
Oppdatering av kompetanse 

Fått midler fra ”Kysten er klar” 
 
 

Middels Middels Lite aktuell 
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