
 

 

 

 

Innkalling til møte i Kommunestyret torsdag 30.08.2012 kl. 18:00 

på kommunestyresalen, Skaun rådhus. 
 

Tema: 

 Beredskap v/Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef 

 Ressursfordeling i Skaunskolen v/Hege Røttereng, rådgiver. 

 

TIL BEHANDLING: 

 

 

58/12: 

 

MELDINGER - KOMMUNESTYRET 30.08.2012  

 

 

59/12: 

 

PLANLEGGING AV BARNEHAGE PÅ MØLLEBAKKEN I BUVIKA. 

ENDRING AV STØRRELSE PÅ AREAL I FHT KST-VEDTAK, FRA KJØP AV 

HELE MØLLEBAKKEN (CA. 16,5 DAA) TIL DELER AV MØLLEBAKKEN 

TIL NY BARNEHAGETOMT (CA. 8,0 DAA). 

 

 

60/12: 

 

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV FRA 01.SEPTEMBER 

2012 TIL 31. DESEMBER 2013 SIRI GRØTTJORD 

 

 

61/12: 

 

KLAGE PÅ REGULERINGSPLAN FOR BØRSØRA 10 - 12 VEDTATT 

10.05.2012 GNR. 141 BNR. 244  OG DEL AV GNR. 141 BNR. 66 

 

 

62/12: 

 

SAMARBEIDSAVTALER MELLOM SKAUN KOMMUNE OG ST. OLAVS 

HOSPITAL HF  

 

 

63/12: 

 

EIERSKAPSMELDING 2012 FOR SKAUN KOMMUNE  

 

 

Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. 

Forfall meldes til Servicekontoret, tlf. 72867200. 

 

 

 

Børsa, 20.08.2012 

 

 

 

Jon P. Husby 

ordfører 



Arkivsaksnr.:12/1501 

 

 

SAKEN GJELDER: 

MELDINGER - KOMMUNESTYRET 30.08.2012  

 

 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Rapport - refererte dokumenter. 

2. Rapport – refererte saker 

 

 

 
 



REFERERES FRA 

DOKUMENTJOURNAL 
 

Dato: 18:00-22:00     Utvalg: KST Kommunestyret 

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

11/594-147 28.06.2012 RÅD/RÅD/GEV 033 &15 

6153/12 Sør-Trøndelag fylkeskommune 

VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER 2012 - 2016 - MELDING OM 

OPPNEVNTE SKJØNNSMEDLEMMER  

 

12/1131-2 24.07.2012 STAB/SE/AKV 033 &17 

6859/12 Trondheimsregionen 

REFERAT/PROTOKOLL FRA MØTE I TRONDHEIMSREGIONEN - 

REGIONRÅDET 15.06.2012  

 

12/1290-3 26.07.2012 STAB/SE/GEV U63 

6864/12 Skaun musikkorps 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM 

SKJENKEBEVILLING PÅ VENN 11.08.2012  

 

11/1787-8 27.07.2012 STAB/ØP/KMN 233 

6895/12 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

FORDELING AV SKJØNNSMIDLER INNEN KARTLEGGING OG 

OVERVÅKING, HELHETLIG VANNFORVALTNING 2012  

 

12/1457-1 08.08.2012 STAB/ØP/KMN 255 

7100/12 Snillfjord kommune 

SALG AV B-AKSJER I TRØNDERENERGI AS SELGER: SNILLFJORD 

KOMMUNE 

 

12/1131-3 16.08.2012 STAB/SE/AKV 033 &17 

7293/12 Hemne kommune 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - TJENESTESAMARBEID I 

ORKDALSREGIONEN 2011 - FORPROSJEKTGRUPPE 

SKATT/BARNEVERN 

 

12/1131-4 16.08.2012 STAB/SE/AKV 033 &17 

7294/12 Hemne kommune 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOSTNADSFORDELING 

INTERKOMMUNALT SAMARBEID I ORKDALSREGIONEN  

 

 

 



12/1131-5 16.08.2012 STAB/SE/AKV 033 &17 

7295/12 Rennebu kommune 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - INTERKOMMUNALT 

SAMARBEID - KOSTNADSFORDELING SIO OG LIO  

 

12/1131-6 16.08.2012 STAB/SE/AKV 033 &17 

7297/12 Meldal kommune 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - TJENESTESAMARBEID I 

ORKDALSREGIONEN - KOSTNADSFORDELING  

 

12/1131-7 16.08.2012 STAB/SE/AKV 033 &17 

7298/12 Meldal kommune 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - TJENESTESAMARBEID  I 

ORKDALSREGIONEN - FELLES SKATTEINNKREVERTJENESTE  

 

12/1131-8 20.08.2012 STAB/SE/AKV 033 &17 

7382/12 Samarbeidskomiteen for Orkdasregionen - UTSENDT 

REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSKOMITEEN FOR 

ORKDALSREGIONEN OG STYRINGSGRUPPENE FOR 

TJENESTESAMARBEIDSPROSJEKTET OG 

SAMHANDLINGSREFOMRPROSJEKTET (SIO)  

 

















Arkivsaksnr.:10/808 

 

 

SAKEN GJELDER: 

PLANLEGGING AV BARNEHAGE PÅ MØLLEBAKKEN I BUVIKA. 
ENDRING AV STØRRELSE PÅ AREAL I FORH. TIL K-STYREVEDTAK, FRA ERVERV 

AV HELE MØLLEBAKKEN (CA. 16,5 DAA) TIL DELER AV MØLLEBAKKEN TIL NY 

BARNEHAGETOMT (CA. 8,0 DAA). 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
Kommunestyret vedtar endring av tidligere vedtak om kjøp av hele Møllebakken (ca. 16,5 daa) 

til deler av Møllebakken (min. 8,0 daa) til ny barnehagetomt i Buvika.  Begrunnelsene er 

beskrevet i saksframlegg. 

 

Arealet må være stort nok til 6 avdelings barnehage pr. d.d. og eventuelt framtidig utvidelse av 

min. 2 avdelinger på tomta.  Det skal inntegnes plassering av framtidig utvidelse i forbindelse 

med forprosjektering. 

 

Rådmannen skal framlegge revidert kostnadsoverslag så snart vi vet mer om alle endringene 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Brev fra Graver Eiendom AS, dat. 01.06.12. 

2. Møtereferat fra møtet den 13.06.12, dat. 15.06.12. 

3. Kommunestyret sak nr. 56/09, dat. 22.06.09 (bare vedtak). 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Rådmannen informerte om status på utviklingen av ny barnehage i Buvika, Møllebakken i 

formannskapsmøtet både den 16.02.12 og 07.06.12, men det har skjedd en del endringer med 

hensyn til forutsetninger til videre arbeid de siste ukene.  Blant annet et brev fra Graver 

Eiendom AS (GE) dat. 01.06.12 (se saksdok. 1) som rådmannen har informert muntlig om i 

formannskapsmøtet den 07.06.12. 

 

Rådmannen har invitert GE til et møte i Skaun kommune (SK) for mer informasjon ang. GEs 

brev dat. 01.06.12.  Det var et positivt møte for begge parter mht økonomi, framdrift og 

fordeling av ansvarsforhold til sikringstiltak og utbygging av støyskjermer (se saksdok. 2). 

 

For å realisere Møllebakken som en ny barnehagetomt i Buvika, oppdaget vi det er en stor 

fordel for begge parter hvis GE erverver vestre halvdel av Møllebakken (areal til kombinert 

formål) og utfører alle sikringstiltakene på både vestre Møllebakken, Skysgrova og T-senteret 

unntatt nedre Hammerbekken, hvor SK tar ansvar. 

 

SK erverver bare østre halvdel av Møllebakken (ca. 8,0 daa) som blir omregulert fra friområde 

til offentlig barnehage.  Det vil si at K-styret må endre sitt tidligere vedtak hvis K-styret finner 

gode grunner til det. 

 

K-styret har vedtatt å erverve hele Møllebakken (ca. 16,5 daa) i sak nr. 54/11 den 28.09.11 i 

forbindelse med vurdering av geoteknisk rapport og revidert kostnadsoverslag.  Dette vedtaket 

var en endring fra tidligere K-styrevedtak i sak nr. 56/09 den 22.06.09 da K-styret bl.a vedtok 

følgende (se saksdok. 3): 



Ny barnehagetomt får 6 avdelinger på min. 8,0 daa. (i Møllebakken). 

 

Daværende grunneier Mons Gafseth ønsket å selge hele Møllebakken til SK, derfor vedtok 

K-styret kjøp av hele Møllebakken (16,5 daa) i k-sak 54/11 den 28.09.11.  Det vil si at østre del 

av Møllebakken skulle omreguleres fra friområde til ny offentlig barnehage og vestre halvdel 

omdisponeres fra boligformål til kombinert formål bolig/offentlig. 

 

Reguleringsplanen for Møllebakken er under arbeid av Plankontoret på Berkåk og den er 

omtrent ferdig, unntatt justering av plankart og bestemmelser etter at denne saken blir 

behandlet og evt. vedtatt i K-styret. 

 

Begrunnelse og vurdering for kjøp av bare ny barnehagetomt i Møllebakken: 

- Primært ønsket kommunen å kjøpe ca. 8,0 daa til ny barnehagetomt, jfr. tidligere 

k-styrevedtak. 

- GE (Graver Eiendom AS) trenger økonomisk balanse mht utgifter (T-senteret og 

sikringstiltak) og salgbare tomter (inntekter).  GE påstår at det vil bli økonomisk forsvarlig 

jo flere boligtomter å fordele utgiftene på.  GE får nå flere tilleggstomter på vestre 

Møllebakken. 

- SK kan redusere utgifter til sikringstiltak siden GE tar ansvar for både vestre Møllebakken, 

Skysgrova og T-senteret.  SK tar bare ansvar for nedre Hammerbekken. 

- SK reduserer utgifter mht utbygging av støyskjermer (område vestre Møllebakken) og 

refusjon til adkomst til Møllebakken. 

- Det går fortere med framdriften, siden de private ikke trenger å ta hensyn til ”Offentlig 

anskaffelsesreglement”.  GE har selv både nødvendige maskiner/mannskaper og sentral 

godkjenning til grunnarbeider og sikringstiltak. 

- Det blir mye enklere å inngå ”Avtale” mellom SK og GE mht ansvarsfordeling av 

sikringstiltakene i området. 

- SK kan få enklere forhandling mht kjøp av tomt uten de store utgiftene til sikringstiltak. 

- SK kan redusere utgifter til detaljplanlegging av sikringstiltak, selv om SK må bidra med 

deler av utgifter, siden kvikkleire går over grenser. 

- Reguleringsplanarbeidet i Møllebakken blir enklere mht vestre Møllebakken, som er 

regulert til boligformål i gjeldende kommuneplans arealdel. 

- Det forutsetter at grunneierne må godkjenne å dele salget av Møllebakken på 2 kjøpere, ca. 

halvparten til GE og andre halvpart til SK. 

 

ØKONOMISK VURDERING: 
Rådmannen har ikke oversikt over hvor stor reduksjon i tomtekjøp (mindre areal), reduserte 

utgifter til sikringstiltak (redusert tiltak), refusjon til adkomst og utbygging av støyskjerm vil 

utgjøre pr d.d. 

 

Gjeldende kostnadsoverslag på kr. 36,1 mill. (eks. tomtekjøp) som vedtatt i k-styret sak nr. 

54/11 den 28.09.11 skal revideres så snart rådmannen vet mer om disse reduksjonene og evt. 

tilleggene. 

 

 
 





Skaun  kommune    Tekn isk  kontor    Rådhuset    7353  Bør sa  

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: 

8601 38 05689 

6345 06 16577 skatt 

 

 

 

Teknisk kontor 
 

         MØTEREFERAT 
 

Tilstede: Svein Tore Sæter og Ketil Hagen fra Graver Eiendom AS, Yoshi Tsujimoto, Kathrine 
Lereggen, Elisabeth Høyem og Jeanette Dahlen fra Skaun kommune   

Forfall: - 
  

Møtested:  Rådhuset, Børsa 
Møtetid:  13. juni 2012 kl 12 - 14 
Referent: Jeanette Dahlen 

  

 
 

Saksnummer Arkivkode Deres ref. Dato 

12/729-7/JDA L81 &10  15.06.2012 

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE MELLOM KOMMUNEN OG GRAVER EIENDOM AS 

- VEDRØRENDE SIKRINGSTILTAK PÅ MØLLEBAKKEN OG SKYSGROVA 

 

Innledningsvis: 

Det har siden sist samarbeidsmøte 29. mai 2012 konkretisert seg noen nye muligheter vedrørende 

utbygging av Møllebakken, og det ble nå avholdt et nytt møte for å avklare hvem som gjør hva 

fremover. 

 

Graver Eiendom AS (GE) har vært i kontakt med Ivar Gafseth vedrørende mulig kjøp av både 

Hammer gård og den delen av Møllebakken som er planlagt regulert til bolig/ offentlige formål 

(vestre del av reguleringsplanområdet). GE er interessert i å erverve ca. 8,5 dekar av Møllebakken 

slik at Skaun kommune (SK) kun erverver ca. 8 dekar til barnehagetomta. 

 

Kommunestyret har vedtatt at SK skal erverve hele Møllebakken ca. 16, 5 dekar i sak nr. 54/ 11 

den 28. september 2011. K-styret endret med dette tidligere K-styrevedtak i sak nr. 56/09 den 22. 

juni 2009 hvor det ble besluttet at det skulle erverves grunn til barnehage fra Møllebakken på 

minimum 8 dekar. 

 

Hvis K-styret aksepterer GE og SKs nye forslag til fordeling av grunn i Møllebakken, vil saken tas 

opp i K-styret for å endre vedtaket slik at SK kun erverver ca. 8 dekar av østre halvdel av 

Møllebakken til ny barnehage. Dette forslaget forutsetter at grunneierne aksepterer to kjøpere av 

området. 

 

Rådmann/ Yoshi skal ta opp saken i ekstraordinært Formannskapsmøte den 26. juni 2012 da saken 

også får konsekvenser for det videre arbeidet med reguleringsplan for Møllebakken i tillegg til at 

det har betydning for samarbeidet med GE og fremdriften av barnehageprosjektet. 

   

Dersom det blir slik at SK og GE erverver hver sin del av Møllebakken, må det vurderes om det er 

hensiktmessig at vi sammen forhandler med grunneieren Gafseth da sikringstiltakene vil være 

avgjørende for utnyttelse av begge tomtene. 

 

 



 

  

 

Detaljprosjektering av sikringstiltak: 

Det avgjøres hvordan kostnadene til detaljplanlegging skal fordeles mellom SK og GE når 

omfanget av kostnadene blir avklart. GE vil innhente pristilbud på detaljplanlegging. 

 

Sikringstiltakene bør av praktiske årsaker utføres på vinteren, og det er viktig med en snarlig 

avklaring vedrørende erverv av grunn slik at sikringstiltakene kan igangsettes i januar 2013. Begge 

parter ønsker at tomtene skal bli byggeklare så snart som mulig.  

 

Forutsetninger for inngåelse av en samarbeidsavtale mellom SK og GE: 

 GE erverver Møllebakken vest, og blir da ansvarlig for sikringstiltakene på både 

Møllebakken, Skysgrova og t-senteret 

 GE inngår en økonomisk forsvarlig avtale om kjøp av ”T-senteret”   

 SK utfører sikringstiltak i nedre del av Hammerbekken  

 SK fullfører reguleringsplan for hele Møllebakken. Det er mulig at vestre del av 

Møllebakken reguleres til kombinert formål slik at det blir mulig å bygge omsorgsboliger 

eller lignende på tomta, for eksempel slik som Tangen borettslag 

 GE utfører alle nødvendige sikringstiltak på sin tomt etter rapport om detaljplanlegging 

utarbeidet av kvalifisert geoteknisk sakskyndig/-konsulent 

 SK og GE sikrer nødvendig støyskjerming både langs E39 og Fv. 801 utenfor sine 

respektive områder etter støyutredning 

 Grunneier må godkjenne å dele salget av Møllebakken mellom to kjøpere  

 Enighet med grunneier om pris 

 

Oppfølgingspunkter: 

 GE sender SK en e-post med momenter i forhold til rekkefølgen av tiltak/ forutsetninger i 

en eventuell samarbeidsavtale. 

 GE innhenter pristilbud på detaljplanlegging av sikringstiltak. 

 GE sender informasjon om hvilken juridisk person som skal inngå en eventuell 

samarbeidsavtale. 

 Rådmannen/ Yoshi sjekker politisk vilje i forhold endret størrelse og formål av et eventuelt 

grunnerverv. 

 Yoshi sender GE kopi av referat fra tidligere møte angående vann og avløp på 

Møllebakken. 

 Forhandlinger om en utbyggingsavtale vil påstartes når grunnervervet er nærmere avklart. 

 SK skal skrive et nytt utkast til en samarbeidsavtale når ting er mer avklart.  

 

 



BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 56/09 I  Kommunestyret 22.06.2009: 

 

 

BEHANDLING: 

PMU/HOKUs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Rådmannen anbefaler Møllebakken som ny barnehagetomt i Buvika etter totale vurderinger i 

saksframlegg og vurdering. 

 

Ny barnehagetomt får 6 avdelinger på min. 8,0 daa. 

 

Rådmannen får i oppdrag å starte planlegging av ny barnehage på Møllebakken når 

Kommunestyret har bevilget planmidler. 

 

 

 



Arkivsaksnr.:12/963 

 

 

SAKEN GJELDER: 

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

31. DESEMBER 2012-  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.  

 

 

 

 
 





Arkivsaksnr.:12/1191 

 

 

SAKEN GJELDER: 

KLAGE PÅ REGULERINGSPLAN FOR BØRSØRA 10 - 12 VEDTATT 10.05.2012 

GNR. 141 BNR. 244  OG DEL AV GNR. 141 BNR. 66 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Klagen tas ikke til følge, og vedtak av 10.05.2012 opprettholdes. Klagesaken oversendes 

fylkesmannens i Sør-Trøndelag for sluttbehandling. 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

1. Klage på reguleringsvedtak med mottatte vedlegg.                                                      

2. Samlet saksframstilling  1. gangs behandling plan og miljøutvalget  

3. Samlet saksframstilling  2. gangs behandling med plan og miljøutvalgets behandlinger 

4. Samlet saksframstilling ny 2. gangs behandling med kommunestyrets vedtak 10.05.2012

  

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

 

Bakgrunn: 

Skaun kommunestyret vedtok 10.05.2012 reguleringsplan for Børsøra 10-12. Saken ble vedtatt 

som k-sak 25/12. Etter kunngjøringsperioden har det kommet inn e`n rettidig klage fra beboere 

på Børsøra. Klagen skal behandles av det organ som fattet vedtak.  Det som er direkte gjengitt 

fra klagen er satt i kursiv. 

 

 

Klagers anførsler: 

(Se vedlegg 1) 

 

Bakgrunnen for klagen er feil og mangler i saksbehandlingen hovedsakelig innen 

følgende områder:  

 

 Hendelsesforløp i den politiske prosessen fra 2003 og fram til vedtaket viser at 

forslaget til reguleringsplan i 2012 baserer seg på et ugyldig reguleringskart fra 2003. 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med stormflo, havvannsøkning og elveflom 

er lovpålagt ved reguleringsplanen. Dette betraktes som ikke faglig utført og heller ikke 

utført av kompetent personell. Vår vurdering basert på underlag for slik ROS-analyse 

tilsier at Børsøra ikke er egnet for nybebyggelse. 

 

Det er i klagen listet opp en lang rekke med feil de mener er begått. Det påstås videre at dette 

gir grunnlag for å oppheve vedtaket av 10.05.12. Det klager benevner som feil besvares 

punktvis i saksframlegget. Klagers nummerering legges til grunn i saksframlegget, og det vises 

til sideantall i klagen for å finne de påståtte feil. 

 

 



Feil 1-7 (se vedlegg 1 s. 2-5):  

De påståtte feilene ved reguleringsplanen av 2003 er ikke gjenstand for klagebehandling her. 

Det er kommunestyrets reguleringsvedtak av 10.05.2012 som det er klagerett på og som skal 

behandles i dette saksframlegget. Reguleringsplanen for Børsøra 10-12 er en selvstendig plan 

med egen behandling og saksbehandlingsprosess som er i tråd med plan og bygningsloven og 

overordnet planverk for Skaun kommune. Feil 1-7 er derfor ikke relevant for behandling av 

reguleringsvedtak av 10.05.2012. 

 

 

Feil 8 (vedlegg 1 s. 6):  

Alle merknader som er innlevert i forbindelse med offentlig ettersyn er besvart eller vedlagt 

saksframleggene. 

 

Feil 9 ( vedlegg 1 s. 7 ): 

Ikke relevant for behandling av reguleringsvedtak av 10.05.2012. Det viser for øvrig til svar 

gitt under feil 1-7. 

 

Feil 10 ( vedlegg 1 s. 7): 

De brev det her vises til inneholder reguleringssaken av 2003, og nabovarsel utstedt av Gulos 

for bygging av boliger. Når det gjelder reguleringssaken av 2003 vises det til svar gitt under feil 

1-7. Byggesaken ble stoppet og det ble oppstartet arbeidet med reguleringsplan høsten 2011. 

Merknader til nabovarsling skal primært besvares av ansvarlig søker, og omtales og vurderes 

av kommunen i forbindelse med byggesaksbehandling. 

 

Feil 11 ( vedlegg 1 s. 7): 

Kommune kan ikke se at det er her er gjort feil her. Grunneier og forslagstiller besvarte direkte 

spørsmål fra PMU om reguleringsplanforslaget og eiendomsgrenser. De ble ikke tillagt noen 

taletid utenom dette. 

 

Feil 12 ( vedlegg 1 s. 7): 

Ikke relevant for behandling av reguleringsvedtak av 10.05.2012. Det viser for øvrig til svar 

gitt under feil 1-7. 

 

Feil 13 (vedlegg 1 s. 8): 

Ikke relevant for behandling av reguleringsvedtak av 10.05.2012. Se svar gitt til feil 1-7. 

   

Feil 14 ( vedlegg 1 s. 8): 

Ikke relevant for behandling av reguleringsvedtak av 10.05.2012. Se svar gitt til feil 1-7. 

 

Feil 15 ( vedlegg 1 s. 8): 

Ikke relevant for behandling av reguleringsvedtak av 10.05.2012. Se svar gitt til feil 1-7. 

 

Feil 16 ( vedlegg 1 s. 9): 

Ikke relevant for om reguleringsplanen av 10.05.2012 er gyldig. Se svar gitt til feil 1-7. 

 

Feil 17 ( vedlegg s. 9):  

Ikke relevant for behandling av reguleringsvedtak av 10.05.2012. Se svar gitt til feil 1-7. 

 

Feil 18 ( vedlegg s. 10): 

Ikke relevant for behandling av reguleringsvedtak av 10.05.2012. Se svar gitt til feil 1-7. 



 

Feil 19 ( vedlegg s. 10): 

Ikke relevant for behandling av reguleringsvedtak av 10.05.2012. Se svar gitt til feil 1-7. 

 

Feil 20 (vedlegg 1 s. 10): 

Ikke relevant for behandling av reguleringsvedtak av 10.05.2012. Se svar gitt til feil 1-7. 

 

 

Feil 21 ( vedlegg 1 s. 10): 

Vises nok en gang til 2003. Det er ikke uvanlig at reguleringsplankart endres etter vedtak, 

såfremt det ikke foreligger tvil om innholdet i politiske vedtak. 

 

Feil 22 ( vedlegg 1 s. 11): 

Reguleringsplanen ble sendt ut til offentlig ettersyn på vanlig måte. Det ble gjort klart på 

folkemøte at de måte uttale seg til alle deler av planen både av administrasjonen og ordfører. 

Folkemøte ble avholdt tidlig i høringsperioden. 

 

Feil 23 (vedlegg 1 s. 12): 

Forholdet til naturmangfold er omtalt i reguleringsplanen og saksframlegg (se vedlegg 2 og 3). 

De fuglearter som lever i denne delen av elva er også i andre deler av vassdraget. Det arealet 

som omtales som våtmark er svært begrenset, og gjenfylling som hjemlet i reguleringsplanen 

antas å ha svært liten betydning for naturmangfold. Det skal være med fiskefaglig kompetanse 

når arbeidet skal utføres. 

 

Feil 24 (vedlegg 1 s. 13): 

Når det gjelder avslag på bygging av naust er dette i et LNF-område i kommuneplanens 

arealdel. Fjæra er et større sammenhengende området som brukes til næringssøk av vadefugler. 

Vadefugler har mange steder en nedgang i bestander, og er dermed arter som bør hensyntas i 

forvaltningen. Ellers er det i fiskeforvaltningen fremhevet mange steder at man skal utføre 

aktsomhet i elvemunninger. Det er kun lov å fiske i sjøen ved elvemunningen når øvrig 

elevfiske er tillatt. Dermed har disse to sakene svært ulikt faktagrunnlag. 

 

Feil 25 ( vedlegg 1 s. 14): 

Nedre del av Børselva må anses å være brakkvann da den inneholder ferskvann og saltvann. 

Kommunen kan ikke se at dette spørsmålet har noe med gyldigheten av reguleringsplanen å 

gjøre. 

 

Feil 26 ( vedlegg 1 s. 13): 

Ikke relevant for klage på reguleringsvedtak av 10.05.2012. Se svar gitt til feil 1-7. 

 

Feil 27 (vedlegg 1 s. 14): 

Dette medfører ikke riktighet. Reguleringsplanen har vært lagt ut til offentlig ettersyn i to 

omganger alle merknader har blitt lagt ved saken. Merknadene har ikke blitt gjengitt i sin 

helhet i saksframleggene grunnet at de delvis har vært svært omfattende og at flere merknader 

har inneholdt det samme. Essensene i merknadene har blitt gjengitt og vurdert.  

 

Feil 28,29 og 30 (vedlegg 1 s. 15 og 16): 

Når det gjelder forholdet til ROS-analyse er dette gjennomført og vurdert i tidligere 

saksframlegg (se vedlegg 2 og 3). Geoteknikk og havnivåstigning er vurdert. Kommunen kan 

ikke svare for fylkesmannens rutiner. 



 

Feil 31(vedlegg 1 s. 17): 

Det er riktig at forvaltningen etter pbl § 12-12 skal ha særskilt underretning når planen er 

endelig vedtatt. Av fvl § 41 framgår det følgende: ” Er reglene om behandlingsmåten i denne 

lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke overholdt ved behandlingen av en sak som 

gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke 

kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.” I denne saken har vi mottatt klage på 

planvedtaket. Det at planvedtaket ikke ble utsendt til alle berørte parter har derfor ikke hatt 

noen innvirkning på de berørte partenes mulighet til å klage. Det medfører derfor ingen 

ugyldighet av planvedtaket. 

 

 

Konklusjon: 

Flere av de påståtte feilene gjelder forhold ved 2003-planen. Disse er ikke relevant her da 

2012-planen er en selvstendig plan. For øvrig kan man ikke se at det er fremkommet momenter 

i klagen som ikke er vurdert og kommentert i reguleringssaken. 

 

 

 
 

































































































































































































































































Side 1 

Skaun kommune 

 
Arkivkode: L12  

Arkivsaksnr.: 11/1711 

Saksbehandler: Anders Nordgård-Larsen 

   

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

46/11 Plan og miljøutvalget 15.11.2011  

 

SAKEN GJELDER: 

REGULERINGSPLAN FOR BØRSØRA 10 - 12 GNR. 141 BNR. 244  OG DEL AV 

GNR. 141 BNR. 66 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Reguleringsplan med bestemmelser.    (vedlegg 1) 

2. Saksframlegg med vedtak i Pmu, datert 04.10.2011  (vedlegg 2)  

  

SAKSFRAMLEGG: 

 

Bakgrunn: 

Med utgangspunkt i gjeldende arealplan vedtatt 26.09.07 og reguleringsplan for Børsa 

inklusivt Børsøra vedtatt 26.05.03 har Gulos kjøpt arealer innom regulert område med 

intensjon om bygging av to boliger. Initiativet til denne detaljreguleringsplanen er tatt av firma 

Gulos ved Harald Kjøren som engasjerte firma OEG Tegnekontor for utarbeidelse av et forslag 

til detaljreguleringsplan.  

 

Detaljreguleringsforslaget ble behandlet i plan- og miljøutvalget 04.10.11. der en vedtok å 

legge planen ut til offentlig ettersyn. I vedtaket kreves at det i friområdet skal etableres en sti 

langs elva med tilknytning til eksisterende vei. Stien skal tilfredsstille universell utforming så 

langt dette er mulig. Kommunen overtok ansvaret for planen ved plan- og miljøutvalgets 

vedtak om å legge planen ut til ettersyn. Planen sendes til ny behandling for en eventuell 

utleggelse til offentlig ettersyn. 

 

Formålet med denne planen er å foreta en detaljregulering av to boligtomter og et friareal på 

Børsøra. Planen omfatter også utformingen av en fylling i reguleringsområdet og en gangsti 

langs Børselva med tilknytning til vei.  

 

Vurdering: 

I vedtaket tilknyttet reguleringsplan for Børsa vedtatt 2003 heter det at ”Plana for utfylling i 

Børselva skal godkjennes av plan- og miljøutvalget før arbeidet settes i gang”. Kommunens 

delegeringsreglement og innarbeidet praksis tilsier at plan- og miljøutvalget kan behandle 

mindre vesentlige reguleringsendringer og detaljutforminger innenfor vedtatte overordnede 

planer. Dersom det i planen legges inn nye formål / funksjoner skal planen sluttbehandles av 

kommunestyret.  

 

 



Side 2 

Inntegning av en sti med krav til universell utforming i planen representerer en ny funksjon i 

planen. Planen omfatter følgelig mer enn bare detaljering av fyllingen i Børelva. I tillegg må 

planen tegnes i SOSI-format i henhold til Kart og planforskriften. Planen viser også en 

tomteinndeling. Planen legges fram for plan- og miljøutvalget til ny førstegangsbehandling. 

Etter høring skal planen til andregangs behandling i plan- og miljøutvalget og sluttbehandles i 

kommunestyret.  

 

Konklusjon: 

Denne detaljreguleringsplanen tar utgangspunkt i tidligere vedtatte og overordnede planer. 

Planen fastsetter formålsgrenser for funksjonene bolig og friareal helt likt de som er i 

reguleringsplanen vedtatt 26.05.03. Størrelsen på fyllingen i og ved Børselva er også den 

samme. I tillegg til reguleringsplanen fra 2003 reguleres her en gangsti, deling av tomtearealet 

i to tomter og en mer detaljert utforming av fyllingen i og ved Børelva. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

I medhold av plan og bygningslovens § 12-10 legges detaljert reguleringsplan for Børsøra 10-

12  med tverrprofiler ut til offentlig ettersyn. 

 
 

BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 46/11 I  Plan og miljøutvalget 

15.11.2011: 

 

BEHANDLING: 

Denne sak ble behandlet etter sak 41/11. 

Avd.ing. Anders Nordgård-Larsen møtte under behandlingen av saken. 

 

Nytt saksdok. ble framlagt i møtet: 

Skriv av 27.10.2011 fra Tove Wendel og Arve Herrem – Merknader vedr. varsel om plan og 

oppstart og redegjørelse for saksgang Reguleringsgsplan for Børsøra 10-12. 

 

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
I medhold av plan og bygningslovens § 12-10 legges detaljert reguleringsplan for Børsøra 10-

12  med tverrprofiler ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 

 

 

 

 

Børsa, 17.11.2011 

Rett utskrift: 

 

 

Kjellaug Brostrøm 



Side 1 

Skaun kommune 

 
Arkivkode: L12  

Arkivsaksnr.: 11/1711 

Saksbehandler: Anders Nordgård-Larsen 

   

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

2/12 Plan og miljøutvalget 14.02.2012  

 

SAKEN GJELDER: 

2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR BØRSØRA 10 - 12 GNR. 141 

BNR. 244  OG DEL AV GNR. 141 BNR. 66 

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

1. Uttalelse fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune   (vedlegg 1) 

      2.   Merknad Erlend Leinum     (vedlegg 2) 

      3.   Uttalelse fra Egil Saltnes     (vedlegg 3) 

      4.   Uttalelse fra Statens Vegvesen    (vedlegg 4) 

      5.   Uttalelse fra Kirsten og Torleif Stamnsve   (vedlegg 5) 

      6.   Uttalelse fra Britt og Jan Wulvik    (vedlegg 6) 

      7.   Uttalelse fra Liv Og Kjell Viggen    (vedlegg 7) 

      8.   Uttalelse fra Terje og Inger Dale    (vedlegg 8) 

      9.   Uttalelse fra NVE      ( vedlegg 9) 

     10. Uttalelse fra Tove Wendel og Arve Herrem   (vedlegg 10) 

     11. Uttalelse fra Hans Gagnås      (vedlegg 11) 

     12.  Uttalelse fra Skaun historielag    (vedlegg 12) 

     13. Uttalelse til reguleringsplanen fra Jarle Børset  (vedlegg 13) 

     14.  Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag   (vedlegg 14) 

     15.  Brev fra Nedre Børsa og Mæla velforening   (vedlegg 15) 

     16.  Uttalelse fra Kirsten og Rolf Wulvik    (vedlegg 16) 

     17. Skisse reguleringsplankart     (vedlegg 17) 

     18.  Forslag til endrete bestemmelser    (vedlegg  18)   

      

 SAKSFRAMLEGG: 

 

Bakgrunn: 

Forslag til reguleringsplan for Børsøra 10-12 har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 

21.11.2011-11.01.12. Det ble avholdt informasjonsmøte onsdag 30.11.11 der ordfører 

orienterte om forslaget til reguleringsplan. 

 

Det har kommet inn 14 uttalelser til reguleringsplanen. En del av uttalelsene er gjengitt noe 

forkortet, men alle er lagt ved som vedlegg til planen. Det vil bli gitt en samlet vurdering/ 

kommentar til uttalelsene etter at alle innspill er referert i saksframlegget. Tekst som er direkte 

gjengitt er satt i kursiv. 

 

 



Side 2 

Sør-Trøndelag fylkeskommune: 

Vi viser til tidligere innspill hvor vi understreker hvor viktig det er at ny bebyggelse tilpasser 

seg den verneverdige, eksisterende bebyggelse på Børsøra. 

 

Vi regner med at kommunen er enige i dette utgangspunktet, men dessverre er bestemmelse 

etter vår mening for upresise for å sikre at dette skjer. 

 

Under § 4.1 står det at ny bebyggelse skal tilpasse seg eksisterende, men vi mener at man bør 

være mer konkret ved å kreve saltak, et visst spenn for takvinkel(ut fra vanlig takvinkel i 

området) og at hovedmaterialer i fasader skal være i tre. Vi vil også fraråde reflekterende 

takbelegg. Vi mener dette bør inn i bestemmelsene. 

 

I samme paragraf står det noe om høyde. Å oppgi etasje er for upresist i forhold til 

departementets veiledere. 

 

§6 i bestemmelsene viser til ”spesialområde”. Dette er et formål som ikke lenger forekommer i 

plan- og bygningsloven. Det må erstattes med hensynssone med skravur på kartet eller tas inn 

i bestemmelsene. I og for seg er forholdet allerede dekket i § 3.2. Vi anbefaler at § 6 strykes.  

 

Vi minner for øvrig om den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminneloven § 8. 

 

Kommentar fra Erlend Leinum: 

Ønsker i sakens anledning å støtte skriv fra 15 oppsittere i på Børsøra fra den 28.05.2011 til 

Skaun kommune, der de anbefaler at område 1 på Børsøra blir omregulert fra 2 boliger til 1 

bolig.  De anbefaler videre at reguleringsbestemmelsene med hensyn til høyde på bebyggelse 

skal være 1½ etasje. 

 

Jeg mener det er viktig å bevare Børsøras særpreg  med hensyn på visuelt inntrykk og inngrep 

i elva.  Slik det er foreslått, med en ny lang og høy steinmur, så kan dette ødelegge Børsøras 

særpreg, samt at det vil berøre Børselva (med ukjente konsekvenser).  Dette kan unngås 

dersom det omreguleres til 1 bolig.   
  

Uttalelse fra Egil Selnes: 

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Børsa sentrum, var det i 2003 et bredt anlagt 

folkelig engasjement som tok til motmæle mot administrasjonen i Skaun kommune sitt forslag 

om 5 nye boliger plassert på en utfylling i elva. Ønsket om å bevare elva og området ble 

grundig dokumentert med mange avisoppslag og høringsuttalelser. Den massive motstand ble 

tatt på alvor av et enstemmig kommunestyre som vedtok å tillate en mindre utbygging på de to 

øverste tomtene i planforslaget. Det vil si på eksisterende grunn med minimal utfylling.  

 

Etter min mening var dette en fornuftig beslutning som ble svært godt mottatt av storparten av 

de som hadde avgitt høringsuttalelser. Dessverre klarte ikke kommunen å fange opp dette 

vedtaket i det videre arbeid med planen.  

 

 

 

 

 

 



Side 3 

Med bakgrunn i nabovarsel har jeg tidligere (29.08.11) i denne saken gitt en uttalelse om at 

eksisterende reguleringsplan er ugyldig på grunn av manglende innarbeiding av vedtak. Er 

fullt klar over at dette ikke er i samsvar med kommunen sin ”egengodkjenning” i ettertid, jf. 

Sigve Laugsand sitt notat til rådmann Katrine Lereggen / Kontrollutvalget, datert 21.09.11. 

Her konkluderes det med at planen er gyldig. Begrunnelsen henviser til fylkesmannen sin 

vurdering av gyldighetsspørsmålet. I e-post datert 15. september 2011 til Skaun kommune fra 

fylkesmannen v/Trond Flydal, står det i flere tilfeller tilnærmet det motsatte. Brevets siste 

setning gir i tillegg et klart og tydelig uttrykk for at fylkesmannen ikke har tatt stilling til 

planens gyldighet. Forstå det den som vil! 

 

Jeg vurderer det fortsatt slik at reguleringsplanen fra 2003 er ugyldig. Dersom dette viser seg 

å være riktig, vil det også kunne medføre problemer å få stadfestet gyldigheten av den nye 

planen da denne på flere områder tar utgangspunkt i planen fra 2003. Ikke minst gjelder dette 

for størrelsen og omfanget av fyllingen – essensen i de ulike synspunkter på saken. 

 

Med bakgrunn i at fylkesmannen fram til nylig har hatt et feil utgangspunkt for sin vurdering 

av behovet for sikringstiltak, oppfatter jeg det som selvsagt at turstien tas ut av planen for å 

redusere inngrepet i elva. Elveløpet i seg selv har en langt større verdi som friområde. 

 

Uttalelse fra Statens Vegvesen: 

Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget. 

 

Uttalelse fra Kirsten og Torleif Stamnsve: 

 

Børsøra er et spesialområde for bevaring, og dette medfører svært strenge og restriktive 

bestemmelser ved renovering, nybygging og riving: Når Elva og derved naturen må angripes 

for få plass til nye hus, så blir dette uforståelig. Vi vil sterkt ta avstand fra slike planer som er 

basert på utfylling i elva med høye murer, bakkeheving og endret elveløpsom kan finne nye 

gravingsområder og vil være utsatt ved flom. Et lite, men likevel viktig våtmarksområde i 

tidevannsonen vil bli nedbygd, og dette vil gi negative følger for fugler, dyr og fisk som 

oppholder seg i området. 

 

Det er svært vanskelig å se nytten av planlagt tursti. Den blir krevende og kostbar å 

vedlikeholde slik den er planlagt. Det er langt bedre å benytte vegen som i dag med bredt og 

godt utsyn til elv og kirkeområde. 

 

Det virker greit med en tomt som ikke vil utløse utfylling i elva. Det er tomt 2 vi har sterke 

merknader til. Den vil alene utløse all utfylling i elva samt en 100 lang mur. Et friområde 

langs elvebredden mot øst må starte fra enden av oppmålt tomt 141/244. Tomt to foreslås tatt 

ut av planen. 

 

Reguleringsbestemmelsene må være så presise som mulig med hensyn til mønehøyde, 

takvinkler, boligens grunnflate, byggebredde, grunnmurshøyder m.v. All prosjektering må skje 

ut fra stedets særpreg med lav bebyggelse og små hus.  2 etasjes hus må strykes i forslag til 

bestemmelser. 

 

 

 

 



Side 4 

Uttalelse fra Britt og Jan Wulvik 

 

Vi ønsker å bevare Børsøra som den har vært i alle år. Vi kan ikke se noe som helst grunn til å 

”flytte” elva for boligbygging. Elva må bestå slik den er i dag. Inntegnet tursti i elvebredd er 

kun et skrivebordsprodukt. Stigningsforhold, dekke som vil forsvinne ved 1. storflo og at den 

ender som blindveg gjør den fullstendig ubrukbar. Vegen på Børsøra har vært og er den 

flotteste tursti. 

 

Å få ett bolighus i samme stil som resten på Børsøra er fornuftig, men ikke å presse inn en 

ekstra boenhet og ødelegge elveløpet samt dyrelivet – det er totalt unødvendig. 

 

Kartet må få gul farge som betegner boligareal for tomt nr.1 som ligger inntil Vikan-

eiendommen. Restarealet langs elvebredden må farges grønt og utgjøre et friareal der bord og 

benker for allmennheten kan settes opp. 

 

Vi vil med disse ord råde kommunen til å godta en løsning som vist ovenfor. Viser også til 

skriftlig uttalelse fra oss til reguleringsplanen i 2003 som er like aktuelt nå som da. 

 

Uttalelse fra Liv og Kjell Viggen: 

Generelt: 

Vi er meget sterkt i mot foreslått utbygging slik detaljert reguleringsplan viser. Det er nå som i 

2003 foreslått en vesentlig utfylling i elva. Dette medfører nedbygging av et våtmarksområde. 

Området i elva er lite, men prinsippet like viktig som om våtmarksområde i fjæra like utenfor 

ble bebygd. 

 

Det hevdes at tiltaket er et ledd i fortetting av bebyggelsen i Børsa sentrum. I 2003 var 

utsiktene til store steinmasser fra E-39 prosjektet grunnlaget for planene om utfylling av 

elvesvingen på Børsøra. 

 

Et våtmarksområde i Børseelva på Børsøra kan ikke ta ansvar for befolkningsveksten og 

følgelig ikke nødvendig fortetting av Børsa sentrum inn over seg. 

 

Beliggenhet: 

Området ligger midt på Børsøra som er et spesialområde for bevaring. Området ligger i 

strandsonen godt innenfor 100-metersbeltet fra sjøen og i tidevannssoner. 

 

 Et spesialområde for bevaring kan umulig bare omfatte bevaring av bygninger. Det er svært 

viktig å bevare bygningsmasse i et område som dette på en antikavarisk god måte, men 

bygninger kan tross alt forandres etter noen ti-år om en skulle komme uheldig ut, men en 

endring i naturen kan aldri bøtes.  

 

Bygging i strandsonen innenfor 100-metersbeltet er et svært aktuelt tema nasjonalt. Det skal 

nærmest være umulig å bygge i denne sonen, men her i Skaun skal fortetting av Børsa sentrum 

finne sted på Børsøra i strandsonen og samtidig bygge ned et våtmarksområde. Vi går sterkt 

imot at et våtmarksområde skal bygges ned for gi plass for 1 bolig. 

 

 

Det blir etter hvert større forståelse for at ras, flom og stormflo blir hyppigere og stadig mer 

omfattende og at havnivået vil øke. 



Side 5 

Utfylling av stein i elva: 

 Planlagt steinfylling i elva vil ved flo sjø omfatte ca.1/3 av elvas bredde. Bakkenivået vil bli 

hevet 3-4 m i 100 meters lengde av elvebredden. 

 

Ved å tørrlegge dette våtmarksområde vil fisk, fugler og dyr som i dag aktivt bruker dette 

området måtte finne nye områder om mulig. En kanalisering av elva vil også øke 

vannhastigheten med påfølgende endringer i angrepspunkt for graving og avsetning.Det er 

heller ikke spor i planen av konsekvensanalyse. 

 

En oppfylling av elvebredden i 100-meters lengde vil ta bort opplevelsen av nærhet til elva og 

utsyn til kirkesiden slik en opplever turen nedover vegen på Børsøra i dag. Vi kan ikke godta 

at en slik utvisking av særpreg. 

 

Tursti: 

En 2m bred tursti lagt midt inne i steinmuren mot elva skal gi tilbake til allmennheten nærhet 

til elva. Stien er bratt å komme ned med rullestol, og i vest ender den opp som blindveg. Den 

er planlagt med grusdekke. Turstien vil som den er lagt bli oversvømt manger ganger i året, 

og et grusdekke vil bliu vasket bort hver gang, slik at grusdekke vil bli erstattet av kuppelstein.  

 

Vann og avløp:  

Et nytt pumpe - kloakksystem er lagt fra Brattmælen oppover vegkanten på Børsøra. 

 I samme område har vi i tillegg vannledninger, tv-kabler, strøm og elektriske kabler, samt 

overflateledninger til elv. Skal kloakkledning legges i elva eller skal de føres under vegen på 

Børsøra eller finnes andre løsninger på problemet. 

 

 

Boligområdet: 

Det har tidligere vært vanlig at boligområde ikke har gått helt ut til veg. 

 

Tomt nr 2 mot øst utløser alle negative faktorer slik vi ser det: Den alene utløser utfylling av 

stein i elva. 

 

Det blir nesten ikke igjen friareal på elvebredden dersom forslag til detaljert reguleringsplan 

gjennomføres . 

 

Et friområde mellom elv og boligområdet støttes av oss, men uten tursti som planlagt. 

Friområdet må etter vårt syn logisk føres fra tomt 1 og videre langs elvebredden mot øst. 

 

Reguleringsbestemmelser: 

Forslag til reguleringsbestemmelser er altfor upresise i forhold til boligers arealstørrelse med 

hensyn til grunnflate, lengde, bredde og høyde. Det er videre forutsatt dobbelgarasjer er det 

vanlig på Børsøra 

 

Det er medtatt som nytt punkt i bestemmelsene at det åpnes for næringsvirksomhet. I siste 

vedtatte reguleringsbestemmelser for spesialområde Børsøra av 1983, er hele området 

regulert til boligbebyggelse. 
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Uttalelse fra Terje og Inger Dale: 

Det meste av denne uttalelsen fremgår i øvrige gjengitte uttalelser. Det nye i uttalelsen til Dale 

er at de er bekymret for 50 og 100 årsflom, og hvordan dette er hensyntatt i planforslaget.  

 

Uttalelse fra NVE: 

De har avgitt en mer teknisk uttalelse som angår erosjonssikring, og at det må lages en fotgrøft 

med samfenget stein. Ellers har NVE en vurdering av hvordan man må forholde seg til 

eksisterende forbygging. 

 

Uttalelse fra Tove Wendel og Arve Herrem: 

 

 Vi lurer på hvor erosjonssikring fra gamle E-39og ut til sjøen blir lagt –”7731 Sikring 

mot sjø og Børsøra i Børsa”. Det er i dette dokumentet ”forutsatt at det utfylte 

områdets erosjonsikring tilstrekkelig. Vi antar at et areal av elva går med til 

”fotgrøften”- og at det vil medføre kostnader til kommunen. 

 Denne turstien langs elva, har i følge kartet, bare en adkomst og ender brått av.Vi tror 

ikke rullestolbrukere, som hele sommerhalvåret benytter veien, vil kunne benytte denne 

stien. 

 Vi har tidligere skrevet om vår bekymring over den planlagte utfylling av elva fordi 

elva er gyteplass for laks og ørret. 

 

Uttalelse fra Hans Gagnås: 

Stort sett er merknader fra Gangnås gjengitt gjennom de øvrige merknader, men han fremhever 

område som viktig for fugleliv og fisk elva. I tillegg uttrykker han at han er overrasket over at 

det i 2012 reguleres til boligformål som medfører nedbygging av våtmarksområder. 

 

Uttalelse fra Skaun historielag: 

Historielaget etterspør en verneplan for Børsøra. I tillegg mener de at en sti er nedenfor brua 

ikke er nødvendig da veien er tursti. Videre viser de til at dette området er det eneste med 

utsyn mot elva, kirka og landskapet i rundt. Det er ikke ønskelig at elva stenges og bygges ut. 

Ellers fremhever Skaun Historielag at Børselva sammen med Børsøra må få være urørt 

nedenfor brua. 

 

 Merknader til reguleringsplanen fra Jarle Børset: 

 

Ut fra mottatt dokumentasjon og plankart for Børsøra 10-12 vil jeg påpeke at jeg men vår 

eiendom 141/17 (Børsøra 15) blir berørt av reguleringsplanen og dermed tre grunneiere. 

 

Da vi verken er forespurt om å selge eller har interesse av dette vil jeg at det aktuelle arealet 

fjernes fra reguleringsplanen for Børsøra 10-12 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 

Fylkesmannen er i utgangpunktet skeptisk til ut fylling i elva og påpeker at det er uheldig 

dersom det tillates inngrep i vassdrag for å tilrettelegge for boligbygging. Fylkesmannen viser 

imidlertid til at det allerede er gjort sikringsarbeider i Børselva, og at det ikke er nasjonalt 

eller regionalt viktige naturverdier tilknyttet denne elvestrekningen. Ut fra nasjonale 

miljøverdier vurderer derfor fylkesmannen det slik at utfyllingen kan aksepteres.  
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Gjennom de oversendte dokumentene viser kommunen at de har intensjoner om å opparbeide 

et område som skal være tilgjengelig for allmennheten samt å gjøre friområdet og elvebredden 

mest mulig tilgjengelig for alle. 

 

For å sikre at turstien faktisk blir opparbeidet etter intensjonene må det tas inn en 

rekkefølgebestemmelse som sikrer at turstien blir opparbeidet før første bolig tas i bruk. 

Fylkesmannen har innsigelse til planen inntil det er tatt inn en slik bestemmelse. 

 

Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter 

prinsippene i naturmangfoldloven. 

 

Brev fra Nedre Børsa og Mæla velforening: 

 

Har avviklet en spørreundersøkelse der stilles spørsmål om medlemmers mening om planlagt 

boligbygging. Det ble følgende svarfordeling: 

 

  2.   Aksepterte utbygging i henhold til plandokumentet som er sendt på høring. 

16.   Aksepterer utbygging av kun en bolig og en garasje uten fylling. 

  5    Aksepterer ikke utbygging i det hele tatt. 

  

Uttalelse fra Kirsten og Rolf Wulvik: 

Merknader fremkommer i øvrig gjengivelse av merknader i saksframlegget. 

 

Vurdering/samlet kommentar til merknader:  

I forbindelse med utarbeidelse av denne reguleringsplanen gis det muligheter for å uttale seg til 

hele reguleringsplanen på nytt. Følgelig skal politikerne ta stilling til reguleringsplanen og 

dens avgrensning på nytt. Den planlagte turstien skaper noe mer utfylling enn hva som ellers 

hadde vært nødvendig. Turstien ble i denne reguleringsplanen inntegnet på bakgrunn av 

uttalelser gitt av fylkesmannen i Sør-Trøndelag i forbindelse med offentlig ettersyn av 

reguleringsplan for Børsa sentrum av 2003.  

 

Det har kommet mange merknader til planforslaget fra naboene. De fleste konkluderer med at 

de er svært i mot fylling ut i Børselva, men de fleste kan akseptere ett hus som ikke medfører 

fylling. Stien mener mange er svært unødvendig da de mener veien fungerer som en tursti, og 

stien medfører mer fylling i elv. En sti vil ”tvinge” utbygger til å terrassere fyllingen. Uten sti 

kan det anlegges en relativt massiv mur som vil kunne virke svært dominerende spesielt fra 

kirkesiden. Stien medfører maks en meter mer elvefylling enn uten stien. Fylkesmannen er 

svært opptatt av at stien skal anlegges. De har stilt krav om at stien må være ferdig opparbeidet 

før det gis brukstillatelse på boliger: Denne bestemmelsen er innarbeidet i planen.  

 

Saksbehandler har hatt møte med fylkeskommunen ved Hagerup. Det har gjennom dette møtet 

blitt laget nye bestemmelser for å ivareta bebyggelsen i forhold til spesialområdet Børsøra. 

Bestemmelsene er gjentatt under forslag til vedtak, videre er det lagt inn byggegrense mot 

eksisterende boligeiendom og lagt inn hensynssone for kulturmiljø.  

 

Etter vurdering av reguleringsplanens bestemmelser i samarbeid med Hagerup er det blitt 

vurdert slik at endringene medfører en begrenset høring til de som har avgitt uttalelse til 

planen, og har hatt merknader til den. 
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Vurdering i forhold til naturmangfold loven: 

Det foreligger ingen kjente registreringer av sårbare eller truede arter eller naturtyper. I § 8 i 

naturmangfoldloven vises det til at offentlige beslutninger som berører naturmangfold skal så 

langt det er rimelig bygge på kunnskap om arters bestandssituasjon m.v. Det er kjent at 

strandsonen er viktige områder for mange arter, men området som skal bebygges er et 

begrenset areal med tidligere tekniske inngrep. Det er heller ikke i området større 

kantvegetasjon som gråor/ heggeskog som ofte gir stort artsmangfold av spurvefugler og til 

dels karplanter. Spesielt der elv møter sjø på langgrunne områder er dette viktige områder for 

blant annet ender og vadefugler. I § 9 i samme lov vises det til: når det treffes beslutning uten 

at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet skal 

det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmiljø. 

På dette arealet er det observert en del gressender og svaner, men disse artene har grunnlag for 

matsøk langs hele vassdraget. Fylkesmannen skriver også i sin uttalelse at det ikke foreligger 

nasjonalt eller regionalt viktige naturverdier tilknyttet denne elvestrekningen. Det vises for 

øvrig til at det er utarbeidet rapport om miljømål og anbefalinger ved ras - og er 

erosjonssikring av Vigda og Børselva. 

 

I forhold til arealbruk er fortetting et viktig virkemiddel for blant annet å spare dyrkajord og 

arealer til friluftsformål med videre. Skaun kommune ligger i et pressområde for tilflytting og 

følgelig boligbygging og da er fortetting og nøysom arealbruk særlig viktig. Når det gjelder 

utfylling er elva her på sitt aller bredeste og tidevannsforskjeller legger igjen masser her som 

har en ubehagelig lukt. Øvrig forbygning har så langt ikke hatt negative konsekvenser for 

andelen fisket laks. Sjøørret og laks gyter ikke i brakkvann. En kan tenke seg at en renere elv 

kan gi økte gytemuligheter for laks og sjøørret. Når det gjelder reguleringsbestemmelser er det 

lagt til bestemmelser som presiserer og ivaretar det spesielle bygningsmiljøet bedre enn i det 

forslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn. 

 

Den høyeste målte flo i Skaun kommune er 2.47m. Trondheim kommune målte den gang 3.35 

m. Trondheim hadde et nullpunkt som var 0.88 m. høyere enn Skaun kommunes når denne 

målingen ble foretatt. Trondheim kommune har besluttet å legge seg 65 centimeter over dette. 

For Skaun kommunes del betyr dette kote + 3.12. Grunnet geotekniske tilpasninger blir koten 

satt til +3 for disse boligene. Det er lagt inn en ny bestemmelse i reguleringsbestemmelsenes § 

3.4 som regulerer dette. 

 

I reguleringsplanens bestemmelse tas følgende ut av planen:  

 

 4.3Annen virksomhet 

            Kommunestyret kan, etter at beboerne har fått anledning til å uttale seg, godkjenne at 

 deler av boligbebyggelsen tas i bruk til mindre næringsvirksomhet dersom dette ikke 

 forringer boligområdets kvaliteter visuelt og miljømessig. 

 

Bestemmelse om at nabobygg ikke skal ha lik gesimshøyde tas ut av planen. 

 

Etasjehøyde er endret til gesims- og mønehøyde. 

 

Følgende tillegg er gjort i bestemmelsene: 
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 3.2 Byggesøknad 

 Byggesøknad skal inneholde nødvendig snitt, plan og fasadetegninger. Tegningene må 

vise hvordan nybygg er tilpasset eksisterende bebyggelse. Byggesøknadstegninger skal 

være utarbeidet i målestokk 1:50.  

 

 3.4  

Grunnmur/plate på mark skal ikke plasseres under kote +3 

 

 Ny § 5 Byggeområde lyder som følger: 

 

 5.1  På området for boliger tillates oppført en frittliggende bolig med tilhørende garasje 

på hver av de to regulerte tomtene. 

 

            Området kan ikke benyttes til fritidsboliger og området har boplikt. 

 

Ny bebyggelse skal tilpasses de historiske omgivelsene og antikvarisk verdifull 

bebyggelse i form, dimensjoner, utvendig materialbruk og farge. Fasadematerialer skal 

være i tre. 

 

Det skal være knappe takutsikk, stående vindusåpninger, ikke reflekterende takbelegg 

og bygninger skal oppføres med saltak. 

 

            Ny boligbebyggelse skal plasseres i byggelinje. 

 

      Det tillates oppført boliger med mønehøyde på maks 7 meter og gesimshøyde 4 meter                    

 målt fra nytt planert terreng. 

Tillatt takvinkel er mellom 26-34 grader. 

 

            Garasje skal ha en mønehøyde på maks 4 meter målt fra nytt planert terreng.  

 

            Det tillates ikke arker eller oppbygg i mer enn 20 % av takets lengde. 

 

            Uteopphold skal være på terreng. 

 

 

 Nytt pkt under §8 Rekkefølgebestemmelser: 

 

 8.5  Tursti 

             Før det gis brukstillatelse skal tursti på reguleringsplankartet være ferdig opparbeidet. 

 

Noe av arealet sør- øst i planområdet tas ut av reguleringsplanen da det er fremlagt 

dokumentasjon på at arealet eies av andre enn grunneierne som fremmet planforslaget (Se 

vedlagte reguleringsplankart). 

 

Endringer på plankartet: 

- Byggegrense mot friområde, og eksisterende bolig i vest på 4 meter. 

- Hensynssone påføres plankartet på areal regulert til boligformål. 

- Areal sør - øst tas ut av planen som vist på plankartet. 
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Konklusjon: 

Endringene av reguleringsplanen som er opplistet i saksframlegget medfører ikke behov ny 

runde med offentlig ettersyn, men en begrenset høring hvor saken sendes naboer, og 

sektormyndigheter som har levert merknad/uttalelse 1. gang. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Følgende endringer innarbeides i planforslaget før det legges ut til ny begrenset høring: 

I reguleringsplanens bestemmelse tas følgende ut av planen:  

 

 4.3Annen virksomhet 

            Kommunestyret kan, etter at beboerne har fått anledning til å uttale seg, godkjenne at 

 deler av boligbebyggelsen tas i bruk til mindre næringsvirksomhet dersom dette ikke 

 forringer boligområdets kvaliteter visuelt og miljømessig. 

 

Bestemmelse om at nabobygg ikke skal ha lik gesimshøyde tas ut av planen. 

 

Etasjehøyde er endret til gesims- og mønehøyde. 

 

Følgende tillegg er gjort i bestemmelsene: 

 

 3.2 Byggesøknad 

 Byggesøknad skal inneholde nødvendig snitt, plan og fasadetegninger. Tegningene må 

vise hvordan nybygg er tilpasset eksisterende bebyggelse. Byggesøknadstegninger skal 

være utarbeidet i målestokk 1:50.  

 

 3.4  

Grunnmur/plate på mark skal ikke plasseres under kote +3 

 

 Ny § 5 Byggeområde lyder som følger: 

 

 5.1  På området for boliger tillates oppført en frittliggende bolig med tilhørende garasje 

på hver av de to regulerte tomtene. 

 

            Området kan ikke benyttes til fritidsboliger og området har boplikt. 

 

Ny bebyggelse skal tilpasses de historiske omgivelsene og antikvarisk verdifull 

bebyggelse i form, dimensjoner, utvendig materialbruk og farge. Fasadematerialer skal 

være i tre. 

 

Det skal være knappe takutsikk, stående vindusåpninger, ikke reflekterende takbelegg 

og bygninger skal oppføres med saltak. 

 

            Ny boligbebyggelse skal plasseres i byggelinje. 

 

      Det tillates oppført boliger med mønehøyde på maks 7 meter og gesimshøyde 4 meter                    

 målt fra nytt planert terreng. 

Tillatt takvinkel er mellom 26-34 grader. 
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            Garasje skal ha en mønehøyde på maks 4 meter målt fra nytt planert terreng.  

 

            Det tillates ikke arker eller oppbygg i mer enn 20 % av takets lengde. 

 

            Uteopphold skal være på terreng. 

 

 Nytt pkt under §8 Rekkefølgebestemmelser: 

 

 8.5  Tursti 

             Før det gis brukstillatelse skal tursti på reguleringsplankartet være ferdig opparbeidet. 

 

Noe av arealet sør-øst i planområdet tas ut av reguleringsplanen da det er fremlagt 

dokumentasjon på at arealet eies av andre enn grunneierne som fremmet planforslaget (Se 

vedlagte reguleringsplankart). 

 

Endringer på plankartet: 

- Byggegrense mot friområde, og eksisterende bolig i vest på 4 meter. 

- Hensynssone påføres plankartet på areal regulert til boligformål. 

- Areal sør - øst tas ut av planen som vist på plankartet. 

 

 

BEHANDLING OG VEDTAK FOR SAKSNR. 12/12 I Plan-og miljøutvalget 14.02.2012: 

 

BEHANDLING: 

Denne sak ble behandlet etter sak 1/12. 

 

Følgende nye saksdok. ble omdelt i møtet: 

19.  Skriv av 16.01.2012 fra Harald Kjøren og Mons Løvset. 

20.  Skriv av 30.01.2012 fra Nedre Børsa og Mæla Velforening, v/Ingrid D. Gagnås. 

 

På vegne av SV fremmet Espen Tørset følgende  forslag: 

Pkt. 5.1-  Nytt første avsnitt: 

På området for boliger tillates oppført en frittliggende bolig med tilhørende garasje uten fylling 

i elva.  Østre tomt utgår. 

 

Det ble først votert alternativt  mellom de to foreliggende forslag  vedr. Pkt. 5.1. 

Rådmannens forslag til vedtak vedr. Pkt. 5.1 fikk 6 stemmer og er derved vedtatt (SV v/Espen 

Tørset stemte imot) 

 

Det ble deretter votert over rådmannens forslag til vedtak. Forslaget fikk 6 stemmer og er 

derved vedtatt.  SV v/Espen  Tørset stemte i mot Pkt. 5.1 i forslaget.  

 

 

VEDTAK: 

Følgende endringer innarbeides i planforslaget før det legges ut til ny begrenset høring: 

I reguleringsplanens bestemmelse tas følgende ut av planen:  
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 4.3Annen virksomhet 

            Kommunestyret kan, etter at beboerne har fått anledning til å uttale seg, godkjenne at 

 deler av boligbebyggelsen tas i bruk til mindre næringsvirksomhet dersom dette ikke 

 forringer boligområdets kvaliteter visuelt og miljømessig. 

 

Bestemmelse om at nabobygg ikke skal ha lik gesimshøyde tas ut av planen. 

 

Etasjehøyde er endret til gesims- og mønehøyde. 

 

Følgende tillegg er gjort i bestemmelsene: 

 

 3.2 Byggesøknad 

 Byggesøknad skal inneholde nødvendig snitt, plan og fasadetegninger. Tegningene må 

vise hvordan nybygg er tilpasset eksisterende bebyggelse. Byggesøknadstegninger skal 

være utarbeidet i målestokk 1:50.  

 

 3.4  

Grunnmur/plate på mark skal ikke plasseres under kote +3 

 

 Ny § 5 Byggeområde lyder som følger: 

 

 5.1  På området for boliger tillates oppført en frittliggende bolig med tilhørende garasje 

på hver av de to regulerte tomtene. 

 

            Området kan ikke benyttes til fritidsboliger og området har boplikt. 

 

Ny bebyggelse skal tilpasses de historiske omgivelsene og antikvarisk verdifull 

bebyggelse i form, dimensjoner, utvendig materialbruk og farge. Fasadematerialer skal 

være i tre. 

 

Det skal være knappe takutsikk, stående vindusåpninger, ikke reflekterende takbelegg 

og bygninger skal oppføres med saltak. 

 

            Ny boligbebyggelse skal plasseres i byggelinje. 

 

      Det tillates oppført boliger med mønehøyde på maks 7 meter og gesimshøyde 4 meter                    

 målt fra nytt planert terreng. 

Tillatt takvinkel er mellom 26-34 grader. 

 

            Garasje skal ha en mønehøyde på maks 4 meter målt fra nytt planert terreng.  

 

            Det tillates ikke arker eller oppbygg i mer enn 20 % av takets lengde. 

 

            Uteopphold skal være på terreng. 

 

 Nytt pkt under §8 Rekkefølgebestemmelser: 

 

 8.5  Tursti 

             Før det gis brukstillatelse skal tursti på reguleringsplankartet være ferdig opparbeidet. 
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Noe av arealet sør-øst i planområdet tas ut av reguleringsplanen da det er fremlagt 

dokumentasjon på at arealet eies av andre enn grunneierne som fremmet planforslaget (Se 

vedlagte reguleringsplankart). 

 

Endringer på plankartet: 

- Byggegrense mot friområde, og eksisterende bolig i vest på 4 meter. 

- Hensynssone påføres plankartet på areal regulert til boligformål. 

- Areal sør - øst tas ut av planen som vist på plankartet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børsa, 15.02.2012 

Rett utskrift: 

 

 

 

Kjellaug Brostrøm 
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Skaun kommune 

 
Arkivkode: L12  

Arkivsaksnr.: 11/1711 

Saksbehandler: Anders Nordgård-Larsen 

   

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

14/12 Plan og miljøutvalget 24.04.2012  

25/12 Kommunestyret 10.05.2012  

 

SAKEN GJELDER: 

NY 2.GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR BØRSØRA 10 - 12 GNR. 

141 BNR. 244  OG DEL AV GNR. 141 BNR. 66 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Uttalelse fra Sør- Trøndelag Fylkeskommune.   (vedlegg 1) 

2. Merknader fra beboere på Børsøra.     (vedlegg 2) 

3. Merknader fra Kjell Viggen og Terje Dale.    (vedlegg 3) 

4. Merknader fra Nedre Børsa og Mæla velforening.   (vedlegg 4) 

5. Merknad Skaun historielag.      (vedlegg 5) 

6. Merknad fra Egil Selnes.      (vedlegg 6) 

7. Uttalelse fra NVE.       (vedlegg 7) 

8. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.     (vedlegg 8) 

9. Saksframlegg med vedlegg fra 14.02.2012.    (vedlegg 9) 

10. Skjematisk ROS-analyse.      (vedlegg10) 

11. Bekreftelse fra Rambøll      (vedlegg11) 

12. Nytt brev fra NVE       (vedlegg12) 

            

SAKSFRAMLEGG: 

 

Bakgrunn: 

Den 14.02.2012 vedtok Plan- og miljøutvalget at reguleringssaken skulle legges ut til 

begrenset høring og forslaget ble sendt naboer og sektormyndigheter. Endringsforslaget har 

ligget ute til begrenset høring i perioden 27.02.12- 22.03.2012.  

 

Det er kommet inn 8 merknader og uttalelser til planforslaget. Det er kun uttalelsen fra 

fylkeskommunen som omfatter de endringer som ble vedtatt i Plan- og miljøutvalgets møte 

den 14.02.2012. De forhold som ble vurdert der vil ikke bli vurdert her, men alle merknader 

både ved 1. og 2. gangs høring vil følge saken frem til sluttbehandling i kommunestyret. 

Direkte sitater er satt i kursiv. 
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Uttalelse fra Sør –Trøndelag fylkeskommune: 

§7 i bestemmelsene bør tas ut da §4 og §3.2 dekker dette forholdet. I § 5.1 står det at ny 

bebyggelse skal plasseres i byggelinje. Denne bør tas ut da det så langt vi kan se ikke er 

definert byggelinjer i planen. Skal det ha mening, bør det stå: ny boligbebyggelse skal 

plasseres i byggegrense mot veg. I § 6.3 under friområde står det at gjerder skal ikke plasseres 

nærmere enn 1 meter fra vegkant. Hvis dette skal gjelde boligtomtene, bør setningen flyttes til 

§5. Bestemmelsen viser begrepet friområde i §6 mens plankartet viser  grønnstruktur. 

 

Når det gjelder byggegrenser kan det vurderes å utvide byggegrense mot friområdet i øst til 

f.eks 6 meter. 

 

Skaun kommunes vurdering/kommentar: 

Alle endringene fra fylkeskommunen innarbeides i planen bortsett fra avstand til friområde. 

Endringene gjøres for at det skal bli samsvar mellom kart og bestemmelser, og at rekkefølgen i 

bestemmelsene skal bli mer logisk. Når det gjelder avstand til friområde er pbl. 4 meters regel 

lagt til grunn. 

  

Merknader fra Naboer på Børsøra: 

Naboene bemerker det samme som fremkom i ulike merknader ved høring 1. gang, jf. vedlegg 

2. 

 

Skaun kommunes vurdering/kommentar: 

Dette ble kommentert og vurdert i saksframlegg av 14.02.2012, og vil derfor ikke bli  

behandlet igjen nå. 2.gangs høring har vært en begrenset høring på de endringene som plan- og 

miljøutvalget vedtok i sitt møte 14.02.2012. Merknaden vil følgelig bli lagt ved som vedlegg 

nr 2 i saksframlegget. 

 

Merknad fra Kjell Viggen og Terje Dale: 

De er svært misfornøyd med kommunens saksbehandling og håndtering av høringsuttalelsene 

fra 1. gangshøring, og mener saksbehandler har valgt ut hvilke saksframlegg som skal være en 

del av dette. Det vises til at noen saksframlegg blir nevnt og andre ikke. Det hevdes videre at 

saksbehandler på forhånd har bestemt seg for hvordan reguleringsplanen skal bli. De mener 

videre at dette ikke skal forekomme i en demokratisk prosess, jf vedlegg 3. 

 

Det påpekes videre fra Viggen og Dale at kommunen bryter loven ved ikke å gjennomføre 

risiko og sårbarhets analyse. 

 

Vi erfarer dessverre nå at kommunens saksbehandlingsmetoder forårsaker en unødvendig og 

ødeleggende konflikt mellom naboer og mellom innbyggere i kommunen ellers. 

 

Skaun kommunes vurdering/kommentar: 

Alle merknader ble lagt ved som vedlegg til saksframlegget av 14.02.2012, og ble dermed lagt 

frem for politisk behandling. Grunnen til at ikke alle merknader ble referert var at de inneholdt 

samme momenter som merknadene som allerede var referert. En kan på bakgrunn av dette ikke 

se at det er grunnlag for de grove påstander om saksbehandlers habilitet angående 

saksbehandling av reguleringsplanen som Viggen og Dale fremsetter i sitt brev, jf vedlegg nr. 

3.  

 



Side 3 

Det er en vanlig saksbehandlingsmetode og bare vise til vedlegg og skrive kommunens 

vurdering uten at merknader refereres i selve saksframlegget. 

 

Det er ikke formkrav til ROS – analyse, og i saksframlegget av 14.02.2012 er både flom og 

geoteknikk vurdert. Det er etter dette laget en mer skjematisk ROS - nalyse som skal være mer 

brukervennlig enn de verbale vurderinger som tidligere er foretatt, jf vedlegg 10. 

 

Høringsuttalelse fra Børsa og Mæla velforening: 

Viser til sin tidligere høringsuttalelse og den gjelder også som uttalelse til denne 

høringsrunden. De viser til at spørreundersøkelsen deres viste et klart flertall mot utfylling av 

elva. De savner at kommunen begrunner sitt synspunkt vedrørende fylling, og forventer at 

kommunen drøfter fyllingen i forbindelse med den nye høringsrunde, jf. vedlegg 4. 

 

Skaun kommunes vurdering/kommentar: 

Resultatene av spørreundersøkelsen til velforeninga ble kommentert i selve saksframlegget, se 

vedlegg 9, mens brevet ble lagt ved som vedlegg. 

 

Merknad fra Skaun historielag 

De ber om at sin uttalelse datert 10.01.2012 blir seriøst vurdert i den videre behandling. 

Historielaget er opptatt av at det ikke foretas inngrep som reduserer den kulturhistoriske 

verdien av området. De minner om Skaun kommunes ansvar for å bevare den siste ør-

bebyggelse i Trøndelag, jf. vedlegg 5. 

 

 

Skaun kommunes vurdering/kommentar: 

De endringer som ble vedtatt lagt ut til begrenset høring i Plan- og miljøutvalgets møte den 

14.02.2012 er for nettopp å ivareta Børsøras særpreg.  

 

Merknad fra Egil Selnes: 

Han omtaler reguleringssak og prosess fra sentrumsplanen av 2003 og kommunens behandling 

av denne i 2003 og redegjørelser foretatt av administrasjonen høsten 2011 i samme sak, jf. 

vedlegg 6. 

 

Skaun kommunes vurdering/kommentar: 

Det er forslag til ny reguleringsplan for Børsøra 10-12 som behandles nå. Derfor blir ikke 

merknaden til Selnes nærmere omtalt. 

 

Uttalelse fra NVE: 

Det vises fra NVE til at det er flere kvikkleiresoner i nærheten av planområdet. De savner en 

fagkyndig vurdering av om de planlagte boligene vil ha tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleire 

og flom/flo. Det vises videre til NVE sine retningslinjer om flom og skredfare i arealplaner. 

NVE viser til at kommunen har vurdert i forhold til stormflo, men savner en vurdering i 

forhold til havnivåstigning. Tilslutt i uttalelsen viser NVE til viktigheten av at 

erosjonssikringen er tilstrekkelig, jf. vedlegg 7. NVE har avgitt en ny uttalelse i brev av 

13.04.2012 hvor de bekrefter at de ikke har merknader til geoteknikk innenfor planområdet, jf. 

vedlegg 12. 

 

 

 



Side 4 

Skaun kommunes vurdering/kommentar: 

Hele området regulert til bebyggelse er vurdert. Bekreftelse på dette er oversendt NVE  

26.03.2012, se vedlegg 11. De har i brev av 13.04.2012 bekreftet at de ikke har merknader til 

geoteknikken i planforslaget.  

 

I rapporten til Bjerknes - senteret er det estimert en havnivåstigning på 45 cm i år 2100 og 

mulig stormflo på 298 cm over havet. Kommunen mener at bygging på kote + 3 er forsvarlig 

ut fra både stormflo og havnivå. Utbygger har kontaktet NVE tidlig i prosessen for å motta råd 

om hvordan erosjonssikring skal utføres. Dette vil bli ivaretatt nærmere i forbindelse med 

byggesaken.  

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 

Fylkesmannen viser til at kommunen har lagt inn rekkefølgekrav angående stien og bekrefter at 

vilkår for egengodkjenning er ivaretatt i reguleringsplandokumentet. 

 

Fylkesmannen har lagt til grunn i sin uttalelse at fyllingsgrensen er den samme som for 2003 

planen. Fylkesmannen har forutsatt med dette at fyllingen i elv ikke økes. Fylkesmannen viser 

til at kommunens saksframlegg der det står at stien vil medføre maks en meter mer fylling i 

elv. Bakgrunnen for at fylling ikke må økes i forhold til tidligere vedtatt plan er at en fylling 

vil innsnevre elvas bredde og redusere kvaliteten på elva. Det vises videre til at Børselva er ett 

av flere laksevassdrag i Trondheimsfjorden, som er nasjonal laksefjord. Det vises til at i disse 

vassdragene skal laksen ha særlig beskyttelse. 

 

Fylkesmannen avslutter avsnittet med å bemerke at under forutsetning av at størrelsen på 

fylling ikke økes i forhold til fylling vist i vedtatt plan (2003) har fylkesmannen ingen 

ytterligere merknader til planen. 

 

Avslutningsvis kommenterer fylkesmannen ROS - analyse og krav til slik analyse. Det 

konstanteres at det ikke er formkrav til ROS analyse. Ras og fylling er reflektert i planen. 

Fylkesmannen legger til grunn at vesentlige og aktuelle forhold er i tilstrekkelig grad vurdert 

og hensyntatt i planen, jf. vedlegg 8.  

 

Skaun kommunes vurdering/kommentar: 

Fyllingsgrensen er tilsvarende reguleringsplanen av 2003. Når det er beskrevet at stien vil 

kunne spare maks en meter utfyllingsareal i saksframlegg av 14.02.2012 er dette en vurdering 

av konsekvensene av å innskrenke utfyllingsgrensen i forhold til opprinnelig planforslag og 

reguleringsplanen av 2003. Det har aldri vært ment å utvide fyllingsgrensen. Ellers går det 

frem av fylkesmannens brev at det ikke er formkrav til ROS - analyse. Det er en regeltolkning 

som også kommunen har fulgt. 

 

Konklusjon 

På bakgrunn av saksframlegget og vedtak av 14.02.12 og ovennevnte vurdering oversendes 

saksframlegget med endringer til sluttbehandling i plan og miljøutvalget og senere 

kommunestyret. Det er kun mindre endringer av teknisk art som foreslås, og det trengs ingen 

ny høring. 

 

 

 

 



Side 5 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 vedtar Skaun kommune reguleringsplan med 

bestemmelser for Børsøra 10-12 med følgende endringer: 

 

 §7 i bestemmelsene tas ut da §4 og §3.2 dekker dette forholdet. Øvrig numerering 

endres tilsvarende. 

 I § 5.1 står det at ny bebyggelse skal plasseres i byggelinje. Denne tas ut og erstattes 

med ny § 5.1 og endres til: ny boligbebyggelse skal plasseres i byggegrense mot veg.  

 I § 6.3 under friområde står det at gjerder ikke skal plasseres nærmere enn 1 meter fra 

vegkant. Setningen flyttes til §5.  

 I begrepet friområde i bestemmelsene endres til grønnstruktur. 

 

Endringene er innarbeidet i det fremlagte planforslaget. 

 

 Den vedtatte reguleringsplanen kunngjøres etter plan og bygningslovens bestemmelser. 

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter plan og bygningslovens § 1-9 

 
 

BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 14/12 I  Plan og miljøutvalget 

24.04.2012: 

 

BEHANDLING: 

På vegne av SV fremmet Espen Tørset følgende forslag: 

På området for boliger tillates oppført en frittliggende bolig med tilhørende garasje uten fylling 

i elva.  Østre tomt utgår. 

 

Det ble først votert over forslaget fra SV v/Espen Tørset.  Forslaget fikk 2 stemmer og falt 

(Espen Tørset og Lene Meistad). 

 

Det ble deretter votert over rådmannens forslag til innstilling, som ble enstemmig tiltrådt. 

 

INNSTILLING: 
I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 vedtar Skaun kommune reguleringsplan med 

bestemmelser for Børsøra 10-12 med følgende endringer: 

 

 §7 i bestemmelsene tas ut da §4 og §3.2 dekker dette forholdet. Øvrig numerering 

endres tilsvarende. 

 I § 5.1 står det at ny bebyggelse skal plasseres i byggelinje. Denne tas ut og erstattes 

med ny § 5.1 og endres til: ny boligbebyggelse skal plasseres i byggegrense mot veg.  

 I § 6.3 under friområde står det at gjerder ikke skal plasseres nærmere enn 1 meter fra 

vegkant. Setningen flyttes til §5.  

 Begrepet friområde i bestemmelsene endres til grønnstruktur. 

 

Endringene er innarbeidet i det fremlagte planforslaget. 

 Den vedtatte reguleringsplanen kunngjøres etter plan og bygningslovens bestemmelser. 

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter plan og bygningslovens § 1-9 



Side 6 

BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 25/12 I  Kommunestyret 10.05.2012: 

 

BEHANDLING: 

Mildrid W. Gimseng fremmet følgende forslag på vegne av SV: 

På området for boliger tillates oppført en frittliggende bolig med tilhørende garasje uten fylling 

i elva. Østre tomt utgår som gult område, endres til grøntområdet. 

 

Øystein Wiggen fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen fra PMU, på vegne av Sp: 

Kommunestyret vedtar at turstien utgår fra reguleringsplanen. Kravet fra fylkesmannen søkes 

omstøtt. Fyllingen reduseres tilsvarende som krav til fylling for tursti. Om fylkesmannen 

fortsatt krever tursti, strykes dette tilleggspunktet fra vedtatt reguleringsplan 10.5.2012 uten ny 

saksbehandling i kommunestyret. Kommunestyret overlater til rådmannen å følge opp denne 

rekkefølgebestemmelsen. 

 

Det ble votert over forslaget fremmet av Mildrid W. Gimseng. Forslaget fikk 6 stemmer og 

falt. De som stemte for forslaget var Gunnar Ludvigsen og Siri Grøttjord fra Ap, Mildrid W. 

Gimseng fra SV, Lene Meistad og Johanne Hammer fra H, og Astrid Gimseng fra Sp. 

 

Innstillingen vedtatt mot en stemme. Den som stemte mot var Mildrid W. Gimseng, SV. 

 

Tilleggsforslaget, fremmet av Øystein Wiggen, fikk 8 stemmer og falt. De som stemte for 

tilleggsforslaget var Jon P. Husby, Knut P. Aune, Øystein Wiggen, Reidar Krogseth, Astrid 

Gimseng og Even Landrø fra Sp, Reidar Hovtun fra Krf, og Mildrid W. Gimseng fra SV. 

 

VEDTAK: 
I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 vedtar Skaun kommune reguleringsplan med 

bestemmelser for Børsøra 10-12 med følgende endringer: 

 

 §7 i bestemmelsene tas ut da §4 og §3.2 dekker dette forholdet. Øvrig numerering 

endres tilsvarende. 

 I § 5.1 står det at ny bebyggelse skal plasseres i byggelinje. Denne tas ut og erstattes 

med ny § 5.1 og endres til: ny boligbebyggelse skal plasseres i byggegrense mot veg.  

 I § 6.3 under friområde står det at gjerder ikke skal plasseres nærmere enn 1 meter fra 

vegkant. Setningen flyttes til §5.  

 Begrepet friområde i bestemmelsene endres til grønnstruktur. 

 

Endringene er innarbeidet i det fremlagte planforslaget. 

 

 Den vedtatte reguleringsplanen kunngjøres etter plan og bygningslovens bestemmelser. 

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter plan og bygningslovens § 1-9 

 

 

Børsa, 18.05.2012 

Rett utskrift: 

 

 

Kjellaug Brostrøm 



Arkivsaksnr.:12/1253 

 

 

SAKEN GJELDER: 

SAMARBEIDSAVTALER MELLOM SKAUN KOMMUNE OG ST. OLAVS 

HOSPITAL HF  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Skaun kommune inngår følgende samarbeidsavtaler, slik de foreligger i saksdokumentene 1 - 7: 

 

a. Tjenesteavtale for samarbeid mellom Skaun kommune, St. Olavs Hospital og Rusbehandling 

Midt-Norge om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester. 

 

b. Avtale om gjensidig kunnskapsutveksling mellom Skaun kommune, St. Olavs Hospital og 

Rusbehandling Midt-Norge, med vedlegg. 

 

c. Avtale mellom Skaun kommune, St. Olavs Hospital og Rusbehandling Midt-Norge om 

samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid. 

 

d. Tjenesteavtale mellom Skaun kommune, St. Olavs Hospital og Rusbehandling Midt-Norge 

om tjenester innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselsomsorg.  Tjenesteavtalen 

omfatter samarbeidet mellom partene i hele denne kjeden. 

 

e. Tjenesteavtale for samarbeid mellom Skaun kommune, St. Olavs Hospital og Rusbehandling 

Midt-Norge OM IKT- løsninger og elektronisk samhandling. 

 

f. Tjenesteavtale for samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid mellom 

Skaun kommune, St. Olavs Hospital og Rusbehandling Midt-Norge. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endringer, som ikke endrer det prinsipielle i de vedtatte 

avtalene. 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Tjenesteavtale for samarbeid mellom Skaun kommune, St. Olavs Hospital og Rusbehandling 

Midt-Norge om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester. 

 

2. Avtale om gjensidig kunnskapsutveksling mellom Skaun kommune, St. Olavs Hospital og 

Rusbehandling Midt-Norge. 

 

3. Vedlegg til avtale om gjensidig kunnskapsutveksling mellom Skaun kommune, St. Olavs 

Hospital HF og Rusbehandling Midt-Norge HF. 

 

4. Avtale mellom Skaun kommune, St. Olavs Hospital og Rusbehandling Midt-Norge om 

samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid. 

 

5. Tjenesteavtale mellom Skaun kommune, St. Olavs Hospital og Rusbehandling Midt-Norge 

om tjenester innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselsomsorg.  Tjenesteavtalen 

omfatter samarbeidet mellom partene i hele denne kjeden. 



 

6. Tjenesteavtale for samarbeid mellom Skaun kommune, St. Olavs Hospital og Rusbehandling 

Midt-Norge OM IKT- løsninger og elektronisk samhandling. 

 

7. Tjenesteavtale for samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid mellom 

Skaun kommune, St. Olavs Hospital og Rusbehandling Midt-Norge. 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Bakgrunn: 

Samhandlingsreformen er en retningsreform som skal gjennomføres over tid med start fra 1. 

januar 2012. Realiseringen bygger på et bredt sett av virkemidler, og det vil være variasjoner i 

hvordan reformen gjennomføres lokalt.  

 

Samhandlingsreformen kan innebære store endringer i lokale samarbeidsstrukturer, organisering 

av tjenester, og forebyggende virksomhet. Det skal legges økt vekt på helsefremmende og 

forebyggende arbeid, på habilitering og rehabilitering, på økt brukerinnflytelse, på avtalte 

behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus.  

 

Partene, dvs. foretak og kommune, er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. 

juni 2011 § 6-1 mfl. og lov om spesialisthelsetjenester av 2.juli 1999 § 2 -1e, pålagt å inngå 

samarbeidsavtale. Ved inngåelse av avtalen oppfyller partene sin lovpålagte plikt til å inngå 

samarbeidsavtale. Arbeidet med inngåelse av samarbeidsavtaler gjennomføres i to faser. Denne 

saken gjelder fase 2, og er en oppfølging av kommunestyresak 11/12, behandlet 1. mars 2012, 

som gjaldt samarbeidsavtaler i fase 1.  

 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 14 06 2011 nr. 30, kapittel seks, 

bestemmer at ”kommunestyret selv” skal inngå samarbeidsavtale med det regionale 

helseforetaket. Dette betyr at hver enkelt kommune i foretaksområdet skal inngå 

samarbeidsavtaler med «sitt» helseforetak, dvs. at Skaun kommune inngår avtale med St. Olavs 

Hospital HF.  

 

Når partene bruker uttrykket “avtale”, omfatter det både den overordnede samarbeidsavtalen og 

de fastsatte tjenesteavtaler og retningslinjer som omtalt i § 6.2. i helse- og omsorgstjenesteloven. 

Avtalene skal være juridisk bindende, og det er hver enkelt kommune som er avtalepart overfor 

St. Olavs Hospital HF.  

 

Om arbeidet med forslag til avtaler: 

Forhandlingsopplegg, anbefalt av fylkesstyret i KS Sør-Trøndelag, ble benyttet i arbeidet med 

overordnet samarbeidsavtale, retningslinjer og tjenesteavtaler i fase 1. Dette ble videreført i fase 

2. Hver kommunegruppe (Fosenregionen, Værnesregionen, Trondheimsområdet, 

Orkdalsregionen, og Fjellregionen) deltok i forhandlingene med hver sin lokale 

forhandlingsleder. Disse 5 utgjorde kommunenes delegasjon i forhandlingsmøter med 

tilsvarende delegasjon fra St. Olavs Hospital HF. 

 

Fra kommunene deltok: 

Helge Garåsen, Trondheimsområdet (forhandlingsleder) 

Tor Langvold, Fosenregionen 

Marius Jermstad, Fjellregionen (Røros, Holtålen) 

Torgeir Aarvag, Orkdalsregionen 

Inge Falstad, Værnesregionen 



 
I tillegg deltok rådgiver Marit Ringseth Berg (Trondheim kommune) som sekretær, samt daglig 

leder Ole Gunnar Kjøsnes fra KS Sør-Trøndelag, som observatør og tilrettelegger for møtene. 

 
Forhandlingsutvalget opprettet partssammensatte arbeidsgrupper bestående av representanter fra 

faglig nivå hos begge parter. Disse leverte innstilling til det sentrale forhandlingsutvalget. 

 

Tjenesteavtalene i fase 2 er framforhandlet og inngås som 3-partsavtaler mellom St.Olavs 

Hospital HF, Rusbehandling Midt-Norge HF og Skaun kommune.  

 

Avtalens varighet: 

Overordnet samarbeidsavtale med underliggende tjenesteavtaler og retningslinjer kan tas opp til 

revisjon dersom begge parter ønsker det. Ellers gjelder oppsigelsesfrist på 1 år. Tjenesteavtaler 

og retningslinjer kan endres uten at overordnet samarbeidsavtale må sies opp og endres. 

Oppsigelse av overordnet samarbeidsavtale betyr at også tjenesteavtaler og retningslinjer er 

oppsagt og må reforhandles. 

 

Det er enighet mellom partene om å gjennomgå avtalene innen juni 2013, og hvert år sørge for 

jevnlig rapportering og evaluering.  

 

Anbefaling: 
Den kommunale forhandlingsdelegasjonen anbefaler at kommunene, ved kommunestyret, 

vedtar avtalene slik de nå foreligger. 

 
 



TJENESTEAVTALE FOR SAMARBEID MELLOM SKAUN KOMMUNE,   

ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING MIDT - NORGE OM 

TILBUD TIL PASIENTER MED BEHOV FOR KOORDINERTE 

TJENESTER 

Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 § 3-5 tredje ledd, § 6-2 siste ledd 
og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer § 2-1 e. 

 

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE 

 

1.1 Parter 

 

Avtalen er inngått mellom Skaun kommune, St. Olavs Hospital HF og Rusbehandling Midt-Norge HF 

heretter benevnt som kommunen, St. Olavs Hospital og Rusbehandling Midt-Norge i felleskap nevnt som 

partene. Vedtatt overordnet samarbeidsavtale mellom partene  , er styrende for denne avtalen.   

1.2 Formål 
 
Formålet med tjenesteavtalen er å sikre at: 

a) pasienter og brukere som har en tilstand og/eller en funksjonsnedsettelse innenfor psykisk 
helse, rus og/eller somatikk med behov for koordinerte tjenester får et helhetlig, 
sammenhengende og faglig forsvarlig tjenestetilbud innbefattet en forsvarlig 
beslutningsprosess, herunder brukermedvirkning,  

b) det alltid er tydelig hvem som skal yte tjenestene, 
c)         tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, 

likeverdighet og deltakelse.  
 
Formålet skal oppnås gjennom å konkretisere ansvars- og oppgavefordelingen mellom St. Olavs 
Hospital og kommunen, samt å etablere samarbeidsrutiner for å ivareta en forsvarlig, 
beslutningsprosess og nødvendig informasjonsflyt. 

 
 
1.3 Målgruppe, virkeområde 

 
Tjenesteavtalen omfatter pasienter med behov for koordinerte tjenester, både barn og voksne.  Den skal 
utdype overordnet samarbeidsavtale og praktiske retningslinjer for samhandling vedrørende innleggelse 
og utskrivning av pasienter.   

 
 



 

2  REHABILITERING OG HABILITERING, LÆRING OG MESTRING 
 
Både Stortingsmelding om Samhandlingsreformen (nr. 47 - 2008-2009) og Nasjonal helse- og 

omsorgsplan (2011) legger vekt på å fremme helse, forebygge sykdom og redusere utvikling av kronisk 

sykdom. Helsetjenesten utfordres til å finne nye løsninger for å møte framtidens behov. Nasjonal helse- 

og omsorgsplan skisserer et behov for oppgavefordeling mellom helseforetakene og kommunene. 

For å avklare ansvars og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten må det i videre 

arbeid utvikles felles forståelse for bruk av følgende punkter når det vurderes rehabilitering på 

individnivå (rapport IS-1947 2011 fra Helsedirektoratet):  

Kommune: 

 Behov for kompetanse knyttet til muligheter og begrensinger i nærmiljø 

 Behov for langvarige og koordinerte tjenester 

 Behov for tverrsektoriell samhandling 
 

Spesialisthelsetjeneste: 

 Behov for spesialisert kompetanse 

 Behov for kompleksitet 

 Behov for intensitet 
 
Partene er enige om å videreutvikle samarbeidet på individnivå samt å videreutvikle tiltakskjeden på 

områdene rehabilitering, habilitering, læring og mestring.   

Læring og mestring omtales også i tjenesteavtale 10.  

  

3  RETNINGSLINJER OG INTENSJONER FOR SAMARBEID 

3.1. Ansvar for individuell plan på individnivå.  

For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal kommune og/eller 

helseforetak tilby en Individuell plan, jfr. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 

koordinator.  

 

3.2 Ansvar for mestringsplan på individnivå.  

Som en del av en individuell plan, eller for pasienter som ikke ønsker individuell plan, skal det vurderes å 

utarbeide en felles mestringsplan.   

Mestringsplan skal beskrive samspillet mellom bruker og aktørene i helsetjenesten med konkrete mål og 

tiltak som rettes mot at den enkelte selv kan mestre sitt liv eller gjenopprette funksjon/egen mestring i 

størst mulig grad, og minske risiko for tilbakefall.  



Mestringsplanen beskriver også roller og ansvarsfordeling mellom involverte parter, og bør inneholde en 

plan for håndtering av forverring av medisinsk tilstand.  

Partene er enige om å utvikle mestringsplan som verktøy.   

 

3.3 Samarbeid om komplekse pasientsaker 
St. Olavs Hospital og kommunen skal foreta skriftlige ansvarsavklaringer i komplekse pasientsaker, jf 

Overordnet samarbeidsavtale, punkt 5.  

 

3.4. Innleggelse utenom vanlig henvisningsrutiner:  

Som en del av en mestringsplan kan det avtales at pasienter får behandling fra helseforetaket uten å gå 
veien om vanlige henvisningsrutiner. Avtalen må beskrive hvilke kriterier som kan utløse behandling.   

Partene er enige om å utarbeide felles retningslinjer for innleggelse utenom vanlige henvisningsrutiner.  

 

3.5 Samarbeid om pasientforløp på system og individnivå 

1) Ingen av partene kan alene definere hva som er kommunens eller helseforetakets ansvar. 

2) Partene kan ikke endre egen praksis som får konsekvenser for ansvars- og oppgavefordeling mellom 

partene uten at partene er kommet til enighet. 

3) Det kan avtales særskilt at partene utfører oppgaver for hverandre som følger av 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.  

4) Ansvaret for individuell plan er forankret i kommunen såfremt det kommunale tjenesteapparatet er 

involvert.   

5) Partene har en intensjon om at det ikke skal være ventetid på tjenester i overgangene mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.  

 

 

3.6. Samarbeid mellom koordinerende enhet i hhv kommune og 

helseforetak 

Det vises til Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, 

spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven, som benytter begrepene koordinator og 

koordinerende enhet i kommune og helseforetak.   

Partene er enige om å utvikle retningslinjer for samarbeid mellom koordinerende enhet i helseforetak og 

kommuner.  



Partene er enige om å tydeliggjøre begrepet koordinator og koordinators roller i kommuner og 

helseforetak, samt utvikle felles retningslinjer for bruk av Individuell plan og mestringsplan.    

 

3.7 Rutiner for samhandling med fastlegen og praksiskonsulent 

3.7.1 Fastlegen skal være involvert i planlegging av pasientforløp for pasienter med behov for 
koordinerte tjenester. Partene skal utvikle felles retningslinjer for samarbeid med fastlegene.  
 
3.7.2 Praksiskonsulenter: Partene i Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) skal evaluere og vurderer 
videreføring av ordningen med praksiskonsulenter. Ordningen omtales også i tjenesteavtale 6.  

 

 

4  BRUKERMEDVIRKNING 
 

Partene vil legge til rette for brukermedvirkning for å sikre god koordinering jamfør pkt 7.6 i Overordnet 

samarbeidsavtale. 

 

 

5  MINDREÅRIGE BARN SOM PÅRØRENDE 

Både spesialisthelsetjenesten og kommune har ansvar for å avklare om barn er pårørende.   
 
Barnet bør ha tilpasset informasjon om pasient/bruker.  Når det gjelder barnets krav på informasjon om 
sine pårørende vises det til helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven. 
 
Hvis det er tvil om barnet ivaretas forsvarlig skal man rådføre seg med barnevernet i kommunen, og det 
vurderes å sende bekymringsmelding.   

 
 

 6 BRUK AV TVANG  
 

Partene skal sikre god kompetanse og utvikle felles forståelse av gjeldende regelverk for å redusere 

bruken av makt og tvang.  Partene er enige om å og vurdere om det er behov for å utvikle felles 

retningslinjer for samhandling. 

 

7 UTVIKLING AV TJENESTETILBUDET 
Partene skal samarbeide om å videreutvikle tjenester i fellesskap nærmest mulig pasientens arena.    

Partene skal utarbeide en handlingsplan for tjenesteområdet. Handlingsplanen skal vedtas i og følges 
opp av ASU. 

 



8 OPPFØLGING AV AVTALEN 

Partene er enige om å utarbeide en handlingsplan for å realisere samarbeid om tilbud til pasienter med 

behov for koordinerte tjenester. 

I henhold til Overordnet samarbeidsavtale kan ASU opprette faglige samarbeidsutvalg etter behov som 
skal følge opp intensjonene i handlingsplanen gjennom et samarbeid mellom kommuner og HF. 

 

9 ØKONOMI OG RESSURSER 

Partene skal i det videre arbeidet avtale grensesnitt og ressursbruk innenfor avtalens virkeområde.  

 

10  AVVIK/UENIGHET  
Det vises til Overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik og håndtering av uenighet.  

 

11 IVERKSETTING, REVISJON OG OPPSIGELSE  

Avtalen trer i kraft ved signering, senest 1.9.2012, og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med 
ett års oppsigelsesfrist, jf. helse‐ og omsorgstjenestelovens § 6‐5 andre ledd.  

Partene er enige om å gjennomgå avtalen innen september 2013. Avtalen skal evalueres og partene skal 
skriftlig rapportere om samarbeidsproblemer. En endring som følge av evalueringen er ikke å anse som 
en oppsigelse av avtalen. Avtalen skal revideres innen utgangen av 2013. Rapporterte 
samarbeidsproblemer kan legges til grunn for endring av avtalen. Vedtatte endringer gjøres gjeldende 
etter avtale eller senest 01.01.2014.  

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres.  
Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen utgangen av oppsigelsestiden.  
Det vises forøvrig til overordnet samarbeidsavtale. 

 

Dato:        Dato: 

 

………………………..     ………………………..  

          

Skaun kommune    St. Olavs Hospital HF 
 

 

Dato:     

 



………………………..          

       

Rusbehandling Midt - Norge HF    
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AVTALE OM GJENSIDIG KUNNSKAPSUTVEKSLING MELLOM 
SKAUN KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING 
MIDT - NORGE  

Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 § 3-5 tredje ledd, § 6-2 

siste ledd og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer § 2-1 e.  

 

 
  

1. PARTER 
 
Avtalen er inngått mellom Skaun  kommune, St. Olavs Hospital HF og Rusbehandling Midt-Norge HF. 
Vedtatt overordnet samarbeidsavtale mellom partene , er styrende for denne og alle andre 
tjenesteavtaler mellom partene. 

 

 

2. BAKGRUNN 
 
Denne del avtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale kap. 6 første avsnitt nr. 6, 
samarbeid om retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring.  

 

 

3. FORMÅL 
  
Gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og dialog er sentrale elementer i samhandling 
og skal skje gjennom bruk av ulike metoder og være preget av gjensidig respekt og med en god 
ledelsesforankring. 
 
Avtalen skal bidra til at pasienter mottar et helhetlig, forutsigbart og godt faglig tilbud. Den skal sikre 
en gjensidig, god og kontinuerlig kunnskapsoverføring mellom kommunen og HF om nye 
behandlingsmetoder, medikamenter, utstyr, hjelpemidler og prosedyrer. Den skal sikre overføring av 
oppdatert kunnskap som ivaretar helsefremming, forebygging, diagnostikk, behandling og 
rehabilitering i samarbeid med pasienter og pårørende.  

 

 

4. VIRKEOMRÅDE 
 
Avtalen gjelder partenes ansatte og tjenesteytere. 
 

 

 

5. GJENSIDIG KUNNSKAPSOVERFØRING – PARTENES 
FORPLIKTELSER  
 

5.1  Virkemidler for gjensidig kunnskapsoverføring. 
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 Systemer for informasjonsutveksling  
Systemer for informasjonsutveksling er rutiner, prosedyrer og kommunikasjonskanaler for å utveksle 
gjensidig informasjon.  
 

 Faglige samarbeidsutvalg og nettverk 
Faglige samarbeidsutvalg består av virtuelle og ikke-virtuelle nettverk.  
 
Virtuelle nettverk (fagnett) er en møteplass innenfor et spesielt fagområde eller innenfor ei spesiell 
faggruppe. Fagnett kan være åpent eller lukket og etableres ved hjelp av internett- og/eller 
videokonferanseteknologi.  
 
Faglige nettverk er en felles møteplass for utveksling av kunnskap og erfaringer. Deltakelse i slike 
nettverk gir helsearbeidere rom for faglig refleksjon og mulighet for kompetansebygging og styrket 
tverrfaglig samarbeid.  
 

 Hospitering 
Hospitering defineres som et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass. 
 
Den som hospiterer skal oppdatere sin fagkompetanse eller lære seg noe nytt om arbeidsmåter, 
teknologi osv1.  
 

 Ambulerende team 
Ambulerende team er fagfolk fra spesialisthelsetjenesten som møter fagfolk fra 
primærhelsetjenesten i forhold til enkeltpasienter eller pasientgrupper. 
 

 Praksiskonsulentordningen 
Praksiskonsulentordningen består av fastleger og andre helseprofesjoner som arbeider i 
deltidsstillinger i helseforetak (sengeposter, poliklinikker, akuttmottak etc) for å fremme og utvikle 
samarbeidet mellom fastleger, øvrig primærhelsetjeneste og sykehus. Det nedsettes en 
arbeidsgruppe som analyserer ulike ordinger og kommer med forslag til tiltak. 
 

 Forskning 
Resultater av forskning er et viktig virkemiddel for å sikre kunnskapsbasert praksis og gjensidig 
kunnskapsutveksling. 
 
 
 

6. OPPFØLGING AV AVTALEN  
 
Partene er enige om å utarbeide en handlingsplan for å realisere samarbeid om gjensidig 
kunnskapsutveksling. 
I henhold til Overordnet samarbeidsavtale kan administrativt samarbeidsutvalg (ASU) opprette 
faglige samarbeidsutvalg etter behov som skal følge opp intensjonene i handlingsplanen gjennom et 
samarbeid mellom kommuner og HF. 
 
6.1 Veiledningsplikten 
Partene er enige om å opprette en gruppe som skal definere nærmere hva som ligger i 
veiledningsplikten for å sikre at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud av helse- og 
omsorgstjenester. Gruppen skal oppnevnes av ASU jf. overordnet samarbeidsavtale pkt. 7.2. Partene 

                                                 
1
 Definisjon hentet fra Fafo–rapport 2010:16, Andersen et al. Kompetanseutvikling gjennom hospitering. 
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er enige om å avklare nærmere praksiskonsulentordning, undervisning, veiledning, samt økonomi 
knyttet til utøvelse av veiledningen.  
 
Tiltakene kan utvikles og iverksettes av partene. Det skal legges til rette for gjennomføring og 
finansiering av prioriterte prosjekter. 

 
Det kan vurderes om tiltakene skal inngå som et samarbeid i kommunegrupper/ fylkesvis. 

 

 

7. ØKONOMI OG RESSURSER 
Partene skal i det videre arbeidet avtale grensesnitt og ressursbruk innenfor avtalens virkeområde.  

8.  AVVIK/UENIGHET  
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik og håndtering av uenighet.  

 
9. IVERKSETTING, REVISJON OG OPPSIGELSE  
Avtalen trer i kraft ved signering, senest 1.9.2012, og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen 
med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse‐ og omsorgstjenestelovens § 6‐5 andre ledd.  
 
Partene er enige om å gjennomgå avtalen innen september 2013. Avtalen skal evalueres og partene 
skal skriftlig rapportere om samarbeidsproblemer. En endring som følge av evalueringen er ikke å 
anse som en oppsigelse av avtalen. Avtalen skal revideres innen utgangen av 2013. Rapporterte 
samarbeidsproblemer kan legges til grunn for endring av avtalen. Vedtatte endringer gjøres 
gjeldende etter avtale eller senest 01.01.2014.  
 
Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres.  
Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen utgangen av oppsigelsestiden.  
Det vises forøvrig til overordnet samarbeidsavtale. 
 
 

Dato:        Dato: 

 

………………………..      ………………………..   

Skaun kommune      St. Olavs Hospital HF 

 
 

Dato: 

 

……………………….....     

Rusbehandling Midt – Norge HF 

 
 



VEDLEGG TIL AVTALE OM GJENSIDIG 
KUNNSKAPSUTVEKSLING MELLOM SKAUN KOMMUNE, 
ST.OLAVS HOSPITAL HF OG RUSBEHANDLING MIDT-NORGE 
HF 
 
Partene er enige om å utarbeide 2 årige handlingsplaner som har som intensjon å: 
 

a) Oppnå en felles forståelse av hva veiledning av helsepersonell skal innebære i forhold til: 

 Den enkelte pasient 

 Grupper av pasienter 
 

Dette innebærer en analyse av behov for ny kunnskap, metoder og prosedyrer og et system for 
vedlikehold av kunnskap til grupper av helsepersonell. 
 
b) Systematisk utvikle kanaler, rutiner og prosedyrer for informasjonsutveksling. 
 
c) Kartlegge og evaluere eksisterende fagnettverk og vurdere behov for nye faglige nettverk. 

Alle nettverk skal ha et avklart mandat.  
 
d) Administrere og delta i hverandres fagnettverk 

 
e) Beskrive hvordan hospitering kan gjennomføres og utvikles og avklare iverksetting av 

hospiteringsordingen. 
 
f) Beskrive hvordan praksiskonsulentordningen kan gjennomføres og utvikles og avklare 

iverksetting av praksiskonsulentordningen. 
        

g) Beskrive hvordan ordningen med ambulerende team kan gjennomføres og avklare 
iverksetting av evt. endringer. 
 

h) Utrede og avklare muligheten for kombinerte stillinger. 
 

i) Kunngjøre kurs og fagdager overfor hverandre. 
 

j) Medvirke til undervisning og opplæring av helse- og omsorgspersonell    

 

k) Gi opplæring og veiledning til pasienter og pårørende som er knyttet til spesialiserte 

pasientforløp (lærings- og mestringsansvar)  

 
l) Det skal utvikles system for formidling og implementering av forskningsresultater og ny 

kunnskap. 

 
ASU godkjenner, iverksetter og følger opp handlingsplanen. 
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AVTALE MELLOM SKAUN KOMMUNE,  
ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING MIDT - NORGE OM 
SAMARBEID OM FORSKNING, UTDANNING, PRAKSIS OG 
LÆRETID 
Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 § 3-5 tredje ledd, § 6-2 

siste ledd og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer § 2-1 e.  
 

 

 
1. PARTER 
 
Avtalen er inngått mellom Skaun kommune, St. Olavs Hospital HF og Rusbehandling Midt-Norge.  
Vedtatt overordnet samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne og alle andre 
tjenesteavtaler mellom partene 

 

2.  BAKGRUNN 
Denne del avtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale kap. 6 første avsnitt nr. 7, 
samarbeid om retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring.  

 
 
3. FORMÅL 
Avtalen skal bidra til gode systemer for samhandling mellom kommunen og HF for å styrke kunnskap, 
kompetanseoppbygging hos helse- og omsorgspersonell, utdanning av studenter og lærlinger, 
forskning og innovasjon. Hensikten er å sikre kunnskapsbaserte helsetjenester og trygge og gode 
pasientforløp. Den skal ivareta forskning, utvikling og formidling av ny kunnskap om helsefremming, 
forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering i samarbeid med pasienter og pårørende.  
 
Avtalen skal sikre dialog preget av gjensidig respekt og med en god ledelsesforankring. 

 

 

4.   VIRKEOMRÅDE  
 
Avtalen gjelder partenes ansatte og tjenesteytere. 

 

 

5.  SAMARBEID OM UTDANNING, PRAKSIS OG LÆRETID 
 
 

5.1  Forskning og utvikling 
 
Forskning i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenestene må foregå i nær sammenheng 
med praksisfeltet. Interaksjonen mellom praksis og forskning gir gjensidig nytte i form av gode 
forskningsspørsmål, bedre forskning og bedre implementering av forskningsresultater i praksis. 
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 Etablere felles arenaer for samarbeid mellom FOU- miljøer i helseforetak og kommuner, 
samt mot høyskoler og universitet 

 Utrede muligheten for felles bibliotektjenester i Kunnskapssenteret (St. Olavs hospital) 

 Utvikle felles satsingsområder for FOU arbeid.  

 Utarbeide et system for formidling og implementering av forskningsresultater og ny 
kunnskap 

 Gjøre kjent partenes prosedyrer for forskning 

 Utnytte allerede etablerte FOU- nettverk. 

 Samarbeide om nye organisatoriske løsninger som fremmer helse, forebygging, rehabilitering 
og behandling. 

 Samarbeide om å utvikle velferdsteknologi, og nye produkter som kan benyttes i forebygging 
og behandling, informasjons- og kompetanseutveksling 

 
 

5.2  Utdanning, praksis og læretid 
 

 Utvikle modeller for kombinasjonsstillinger som er tydelig forankret og sikret finansiering 

 Følge opp samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner, og involvere disse på et tidlig 
stadium ved behov for endring innen utdanning og praksis 

 Utnytte etablerte samarbeidsorgan med utdanningsinstitusjoner på en kraftfull måte, og 
formidle et felles utdanningsbehov  

 Utvide etablerte samarbeidsorgan mellom helseforetak og utdanningsinstitusjoner til å 
omfatte kommunene, skape felles møteplasser  

 Utarbeide felles etterutdanning knyttet til prioriterte satsningsområder 

 Arrangere felles internundervisning og fagdager 
 
 

5.3.  Praksisplasser og praksisopplæring til studenter og lærlinger fra 
ulike utdanningstyper, inkludert samarbeid med definerte 
utdanningsinstitusjoner 
 

 Utvikle nye praksismodeller i samarbeid med utdanningsinstitusjonene 

 Sikre at praksisarenaer utnyttes ut fra faglig relevans  

 Øke veiledningskompetansen hos helsepersonell 

 Skape kopling mellom FoU og praksisopplæring  

 Samarbeide om lærlingeløp 
 

 

5.4     Felles etterutdanning, internopplæring og tilbud til lærlinger 
 

 Utarbeide felles kompetanseutviklingsplaner basert på en analyse av framtidig behov for 
kompetanse 

 Utvikle et felles kompetanseutviklingsprogram som bygger på prinsippene om kurs, 
veiledning, ferdighetstrening, hospitering og teoretisk fordypning. 
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6 OPPFØLGING AV AVTALEN 
 
Partene er enige om å utarbeide en handlingsplan for å realisere samarbeid om forskning, utdanning, 
praksis og læretid. Punktene 5.1 – 5. 4 innarbeides i handlingsplanen. 
I henhold til Overordnet samarbeidsavtale kan administrativt samarbeidsutvalg (ASU) opprette 
faglige samarbeidsutvalg etter behov som skal følge opp intensjonene i handlingsplanen gjennom et 
samarbeid mellom kommuner og HF. 

 

 

7 ØKONOMI OG RESSURSER 
Partene skal i det videre arbeidet avtale grensesnitt og ressursbruk innenfor avtalens virkeområde.  

 

8  AVVIK/UENIGHET  
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik og håndtering av uenighet.  

 
 
9 IVERKSETTING, REVISJON OG OPPSIGELSE  
Avtalen trer i kraft ved signering, senest 1.9.2012, og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen 
med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse - og omsorgstjenestelovens § 6 -5 andre ledd.  
 
Partene er enige om å gjennomgå avtalen innen september 2013. Avtalen skal evalueres og partene 
skal skriftlig rapportere om samarbeidsproblemer. En endring som følge av evalueringen er ikke å 
anse som en oppsigelse av avtalen. Avtalen skal revideres innen utgangen av 2013. Rapporterte 
samarbeidsproblemer kan legges til grunn for endring av avtalen. Vedtatte endringer gjøres 
gjeldende etter avtale eller senest 01.01.2014.  
 
Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres.  
Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen utgangen av oppsigelsestiden.  
Det vises forøvrig til overordnet samarbeidsavtale. 

 
 

Dato:        Dato: 

 

………………………..      ………………………..   

Skaun kommune      St. Olavs Hospital HF 

 

 
Dato:     

 

………………………..           

Rusbehandling Midt – Norge HF  
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TJENESTEAVTALE MELLOM SKAUN KOMMUNE, ST. OLAVS 
HOSPITAL OG RUSBEHANDLING MIDT - NORGE OM 
TJENESTER INNEN SVANGERSKAPSOMSORG, FØDSELSHJELP 
OG BARSELSOMSORG.  TJENESTEAVTALEN OMFATTER 
SAMARBEIDET MELLOM PARTENE I HELE DENNE KJEDEN 

Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 § 3-5 tredje ledd, § 6-2 siste 

ledd og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer § 2-1 e.  

 

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE 

1.1 Parter 
Avtalen er inngått mellom Skaun kommune, St. Olavs Hospital HF og Rusbehandling Midt-Norge HF, 

heretter benevnt som kommunen ,  St. Olavs Hospital og Rusbehandling Midt-Norge, i felleskap 

nevnt som partene. Vedtatt overordnet samarbeidsavtale mellom partene , er styrende for denne 

avtalen. 

 
1.2 Formål 
Målet er at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og sammenhengende 

svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg som en gledelig begivenhet (St.meld. 12 2008-09). 

Både helseforetaket og kommunen har ansvar for helheten. Dette omfatter både et helsetilbud av 

høy faglig kvalitet, en helhetlig og trygg svangerskaps- og fødselsopplevelse og en familievennlig 

barselomsorg. Helhetlig ansvar og organisering skal ivareta kapasitet, kvalitet, kontinuitet, trygghet 

og samlet ressursutnyttelse. Gode samhandlingstiltak skal bidra til dette. 

Helhetsperspektivet omfatter også andre tjenester som familien kan ha behov for, for eksempel fra 
NAV eller barnevernet.  
 

1.3 Mål og ambisjoner med avtalen 
Det tilstrebes at samme person i tjenesten har kontakt med den enkelte kvinne, for å gi en god 

kontinuitet i omsorgen.   

Tjenesteavtalen om svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen skal bidra til helhetlig omsorg, så 

den gravide opplever sammenhengende tjenester, hvor personalet kommuniserer og samarbeider 

godt på tvers av profesjonsgrenser og forvaltningsnivå. Omsorgen skal være kunnskapsbasert og 

tilpasset den enkeltes behov.  (tatt ut fra ”Helhetlig plan… Midt-Norge”) 

Hensikten med svangerskapsomsorg er å definere friske gravide (”grønne” svangerskap) og kvinner 

med risiko for komplikasjoner (”røde” svangerskap).  De nasjonale retningslinjene for 

svangerskapsomsorgen (2005) anbefaler at kvinner bør tilbys kontinuitet gjennom svangerskap, 
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fødsel og barseltid. Det anbefales også at omsorgen er kulturtilpasset og skreddersydd til den enkelte 

kvinne og familiens behov i tråd med kunnskapsbaserte anbefalinger. Det er anbefalt en mindre 

vektlegging av fysiske parametere, med en dreiing mot veiledning og informasjon som gjør kvinner i 

stand til å ta informerte beslutninger. Tilbudet til gravide rusmisbrukere utvikles slik dette er 

beskrevet i planen. 

 

2 ANSVAR 
Både helseforetaket og kommunen har ansvar for helheten i forløpet i svangerskap, fødsel og barsel.  

De aller fleste svangerskap og fødsler forløper uten komplikasjoner med helsemessige konsekvenser. 

Derfor er svangerskapsomsorgen et kommunalt ansvar. Ved økt risiko for komplikasjoner eller 

sykdom hos den gravide, skal svangerskapsomsorgen tilpasses den aktuelle situasjon på faglig 

forsvarlig måte.   

St. Olavs Hospital er henvisningsinstans ved behov for spesialisthelsetjenester. 

Ansvaret for fødselshjelp og beredskap for følgetjeneste er lagt til St. Olavs Hospital.  

Ansvaret for helsetjenester i barseltiden er delt mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.   

2.1 Kommunen 
Kommunens svangerskapsomsorg er en del av lovpålagte helsefremmende og forebyggende tiltak, og 

utøves ved fastlegekontoret og på helsestasjonen. Kommunen har et ansvar for å legge til rette for et 

forsvarlig helsetilbud for den enkelte, og herunder et godt samarbeid mellom faggruppene. Både 

fastlege og jordmor skal sikre faglig god og trygg helseoppfølging med tanke på det normale 

svangerskapets utvikling og kvinnens helse under svangerskapet. Ved avdekket risiko skal jordmor og 

fastlege samarbeide om oppfølgingen. Fastlegen er hovedansvarlig for medisinsk behandling for den 

enkelte pasient i kommunen. 

Kommunen skal legge til rette for at kvinnene i et normalt svangerskap følges opp av jordmor, 

fastlege, eller en kombinasjon av disse. Ved behov kan andre faggrupper inkluderes i oppfølgingen, 

for eksempel helsesøster, fysioterapeut eller sosialfaglige. Innen svangerskapsomsorgen tilbys 

normalt fødsel- og foreldreforberedende kurs eller tilsvarende tiltak. Dette for å styrke foreldrenes 

kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og barseltid. 

Jordmor yter tjeneste innenfor ordinær arbeidstid. Ved akutte situasjoner i forbindelse med 

svangerskap er fastlegen, og utenom ordinær arbeidstid legevakt, kommunens medisinske 

beredskap. 

Helsestasjonen skal ta tidlig kontakt med den nye familien og bidra med råd og veiledning i 

barselperioden, om amming, barnets forventede vektøkning, mors helse og samspill mellom foreldre 

og barn. Fastlegen kan også bidra i dette.  
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2.2 St. Olavs Hospital 
St. Olavs Hospital tilbyr rådgivning og veiledning, polikliniske konsultasjoner, observasjon i avdeling, 

transport ved behov for ambulanse eller ekstraskyss, ultralydscreening, fødselshjelp i fødeavdeling, 

og barselomsorg i avdeling og poliklinikk. Henvisning til tjenestene mottas i hovedsak fra jordmor, 

fastlege eller legevaktlege.  

Barselpoliklinikken kan også ved særlige behov bidra med veiledning omkring amming, 

ernæringsproblem eller sykdomstegn i den første tiden etter fødsel.  

2.3 Helhetlige forløp ved risikosvangerskap 
Et helhetlig forløp for risikosvangerskap er et felles ansvar mellom kommunen inklusive 

fastlegen og St. Olavs Hospital. Nasjonale føringer legger særlig vekt på behov for å sikre 

helhet og kontinuitet for grupper med påvist risiko og spesielle behov. Det krever en 

oppfølging som er tettere enn et normalt svangerskap. Fordeling av ansvar og oppgaver må 

avtales tydelig. 

Ved definert risikosvangerskap skal fastlege og jordmor og eventuelt andre i kommunen og 

nødvendige spesialisthelsetjenester ved St. Olavs Hospital samarbeide særskilt om 

oppfølgingen av den gravide.   

Både jordmor og lege kan underveis i samarbeidet henvise til svangerskapspoliklinikk og 

fødeavdeling, og skal informere hverandre om det som iverksettes. Helsekort for gravide 

benyttes også av personalet i St. Olavs Hospital. 

2.4 Informasjonsutveksling 
Foruten Helsekort for gravide er det nødvendig å ha gode rutiner for viktig medisinsk informasjon.  

Både henviser og fastlege skal få epikrise eller rapport fra poliklinikken eller avdelingen. 

Fødselsrapport inneholder informasjon om fødsel, eventuelle intervensjoner og komplikasjoner med 

fokus på oppfølging av barnet. Epikrise fra Fødeavdelingen og eventuelt Barne- og ungdomsklinikken 

inneholder mer utfyllende opplysninger om behandling av mor og barnet.  

St. Olavs Hospital og kommunen har en intensjon om at rapporter og epikriser skal sendes 

elektronisk så snart teknisk løsning er på plass. 
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3 HANDLINGSPLAN 

3.1 Brukermedvirkning 
Fødeavdelingen skal etablere et samarbeid med St. Olavs Brukerutvalg. Kommunen og St. Olavs 

Hospital har som intensjon å utarbeide en brukerundersøkelse i fellesskap. 

Under utarbeidelsen av denne tjenesteavtalen har flere barselgrupper i kommunene i 

Trondheimsområdet vært i dialog med arbeidsgruppen bak utkastet.  

3.2 Felles faglig forum 
I henhold til Overordnet samarbeidsavtale kan ASU opprette faglige samarbeidsutvalg etter behov 

som skal følge opp intensjonene i tjenesteavtalen  gjennom et samarbeid mellom kommuner og HF. 

Det er et mål å sikre at rutiner, kompetanseutvikling og oppgavefordeling blir formulert og fordelt 

etter intensjonen i samarbeidsavtalene og Samhandlingsreformen, og gjort gyldig for alle 

kommunene i St. Olavs Hospital sitt kontaktområde. Utvalget skal forene faglig kompetanse og 

administrativt ansvar. 

3.3 Særavtaler 
Det blir inngått særavtale med aktuelle kommuner om beredskap for følgetjeneste i tråd med 

Nasjonal veileder ”Et trygt fødetilbud”. Som grunnlag for slike avtaler tilstrebes å bruke ROS-analyser. 

 

4 ØKONOMI OG RESSURSER 

Partene skal i det videre arbeidet avtale grensesnitt og ressursbruk innenfor avtalens virkeområde.  

5 AVVIK/UENIGHET  
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik og håndtering av uenighet.  

 

6 IVERKSETTING, REVISJON OG OPPSIGELSE  

Avtalen trer i kraft ved signering, senest 1.9. 2012, og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen 

med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse‐ og omsorgstjenestelovens § 6‐5 andre ledd.  

 

Partene er enige om å gjennomgå avtalen innen september 2013. Avtalen skal evalueres og partene 
skal skriftlig rapportere om samarbeidsproblemer. En endring som følge av evalueringen er ikke å 
anse som en oppsigelse av avtalen. Avtalen skal revideres innen utgangen av 2013. Rapporterte 
samarbeidsproblemer kan legges til grunn for endring av avtalen. Vedtatte endringer gjøres 
gjeldende etter avtale eller senest 01.01.2014.  
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Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres.  

Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen utgangen av oppsigelsestiden.  

Det vises forøvrig til overordnet samarbeidsavtale. 

 

 

Dato:        Dato: 
 
 

………………………..      ………………………..   
Skaun kommune      St. Olavs Hospital HF 
 
 
 
 
Dato: 
 
 
........................................... 
Rusbehandling Midt Noge HF 
 



TJENESTEAVTALE FOR SAMARBEID MELLOM SKAUN 
KOMMUNE,   ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING MIDT 
- NORGE OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK 
SAMHANDLING 
Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 § 3-5 tredje ledd, § 6-2 siste 
ledd og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer § 2-1 e.  

 
 

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE OG VIRKEOMRÅDE 
 

1.1 Parter 
 

Avtalen er inngått mellom Skaun kommune, St. Olavs Hospital HF og Rusbehandling Midt-Norge 
heretter benevnt som kommunen,  St. Olavs Hospital og Rusbehandling Midt-Norge, i felleskap nevnt 
som partene. Vedtatt overordnet samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen. 

 

 

1.2 Formål 
 
Økt bruk av IKT/eHelse er et hjelpemiddel for å nå helsepolitiske mål og for å yte gode tjenester i 
hele pasientforløpet. Målsettingen er at elektronisk kommunikasjon over Norsk helsenett skal være 
den ordinære måten å kommunisere på mellom tjenesteytere og mellom tjenesteytere og pasient. 
 
Tiltakene antas å ha følgende effekter; 
 
Økt kvalitet i utført arbeid 
Bedre sikkerhet på forsendelse/ oppbevaring av pasientdata 
Forenkling og effektivisering av arbeidsprosesser 
Funksjonalitet basert på brukernes behov  
Kompetansebygging og utveksling av kompetanse 
Mer utveksling av informasjon mellom organisasjoner 
Forenklede arbeidsprosesser i samhandlingen 

 

 

1.3 Målgruppe 
 

Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god 
samhandling. Enkel, rask og pålitelig tilgang til pasientinformasjon kan blant annet sikres ved å ta i 

bruk standardiserte elektroniske meldinger mellom partene. Kommunen, St. Olavs Hospital og 
Rusbehandling Midt - Norge skal legge til rette for og følge opp at informasjonsutveksling foregår 
elektronisk over Norsk Helsenett. Informasjonsutvekslingen skal inkludere alle som arbeider med 
samhandlingen mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten; herunder fastlege, fysioterapi, pleie- 
og omsorgstjenester, habilitering og rehabilitering, helsestasjon, skolehelsetjeneste, 
jordmortjeneste, private spesialister og apotek.  
 
All samhandling skal være med utgangspunkt i de kvalitets- og sikkerhetskrav som er 
myndighetsdefinerte. Det er utarbeidet veiledende retningslinjer og meldingsstandard på flere 
samhandlingsområder/ kommunikasjons standarder. Helsedirektoratets retningslinjer anbefales lagt 
til grunn for lokale samhandlingsrutiner. 
 



Helseforetaksgruppen har en IKT strategi som er fokusert på å understøtte pasientbehandlingen og 
sikre IKT løsninger som bidrar til bedre kvalitet og sikkerhet i pasientforløpet. 

 

 

1.4 Virkeområde 
 
IKT-samarbeidet i samhandlingen mellom kommunen og Helse Midt-Norge vil påvirke arenaene for 
organisatorisk, teknisk og kunnskapsmessig deling. Det er viktig at partene i gjensidighet og 
forståelse utvikler kulturelle og faglige ferdigheter i samspillet og i den elektroniske utbredelsen. 
 
Partene beslutter selv hvordan de internt organiserer tjenestene. Samtidig vil felles plattformer for 
samhandling påvirke rutiner og prosedyrer hos partene – noe som må vektlegges i utbredelse av 
aktivitetene. 
 
IKT-samarbeidet mellom partene vil bli påvirket av at Helse og omsorgsdepartementet i 2012 legger 
frem egen Stortingsmelding om ” Helse- og omsorgstjenestene i en digital hverdag ”. Meldingen 
legges frem i månedsskiftet november/ desember 2012 – og skal behandles av Stortinget våren 2013. 
Innholdet forventes å få direkte konsekvenser for innholdet i dette vedlegget – med deltakelse i 
Norsk helsenett/ utvikling av standarder i programvare/ teknologisk plattform for samhandling/ 
anvendelse av elektroniske løsninger/ personvern/ nasjonal strategisk styring og nasjonale 
fellesløsninger. 
Departementet påpeker i Prop.91 L (lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.) i kapittel 
26 Understøtting av elektronisk samhandling – at  
 
”…det vil være hensiktsmessig og nødvendig å ta i bruk pålegg i lov og forskrift som virkemiddel for å 
kunne oppnå effektiv elektronisk samhandling innen rimelig tid.” 
( kap. 26.4.6 side 400) 
 
Det antas at den planlagte St.melding vil avklare tidspunkt for pliktig deltakelse i en elektronisk 
plattform mellom aktørene i sektoren.  I forhold til dette vedlegget bør derfor revisjon skje etter 
planlagt vedtak våren 2013.  
 

 

2 SENTRALE PLIKTER, OPPGAVER OG ANSVAR 

 
St. Olavs Hospital, Rusbehandling Midt-Norge og kommunen skal i fellesskap sørge for at det 
organisatorisk og ressursmessig legges til rette for elektronisk samhandling mellom partene. Partene 
skal ha etablert en felles plattform for bruk av fagsystemer, henvisninger/ rekvisisjoner og utveksling 
av meldinger mellom partene etter at stortingsmelding med elektronisk samhandling blir vedtatt av 
stortinget. 
 
Helsedirektoratets ”Norm for informasjonssikkerhet” regulerer den enkelte parts forberedelser til 
elektronisk samarbeid, og hvilke kvalitetskrav som skal imøtekommes slik at informasjonssikkerheten 
er ivaretatt.  Internkontrollforskriften angir ansvaret for oppfølging av kravene i egen organisasjon. 
 
 



3 ANBEFALT FORLØP FOR ETABLERING AV ELEKTRONISK  
 SAMHANDLING  
 
Både St. Olavs Hospital, Rusbehandling Midt-Norge og kommunen er enige om at meldingsløftet, slik 
det er utprøvd gjennom flere år med pilotkommuner også i Midt – Norge, skal være prioritert for 
innføring både internt mellom driftsenheter i kommunen og som redskap for meldingsflyt mellom HF 
og kommuner. 
 
Partene vil anbefale at standardiserte løp for etablering av elektronisk samhandling anvendes. Dette 
skal detaljeres i henhold til ”Norm for informasjonssikkerhet” og kan kort beskrives slik; 
 

Planlegging 

Lage avtale mellom partene 
Kartlegge behov/ kompetanse/ interessenter 
Risikovurdering ved innføring/ drift 
Aktivitets-/milepæls-/ ressursplan 
 

Introduksjon 
Kartlegge tekniske forutsetninger 
Bestille tilgang helsenett/ sertifikater og identiteter Norsk helsenett 
Innhente/ installere og teste programvare 
Etablere nettverk for ressursgruppe 
 

Organisatorisk forberedelser 

Definere nettverk/ arbeidsgrupper 
Beskrive prosedyrer/ rutiner og nye roller 
Definere kontaktpersoner/ ”help-desk” 
Intern opplæring for ressurs-/ kontaktpersoner 
 

Gjennomføring 

Hovedplan for gjennomføring utarbeides 
Installasjon og kontroll 
Internopplæring systemdrift inkl plan for nye rutiner 
Kvalitetskontroll på plan 
 

Pilotering og drift av elektronisk plattform 

Pilotering av valgte områder for samhandling 
Bredding/ utrulling til alle enheter 
Drifte kvalitetsoppfølging/ meldingsovervåking 
Avvikssystem etableres 
Systematisk oppfølging av resultater / korrektive tiltak 
 
Ingen av kommunene har sammenfallende struktur og modenhet ift. elektronisk samhandling – det 
forutsettes derfor at dette detaljeres i en arbeidsplan mellom kommunen og foretaket med basis i 
ovenstående anbefaling. 



4 OPPGAVER OG ANSVAR 

4.1 Felles ansvar for kommunen og St. Olavs Hospital og 
 Rusbehandling Midt - Norge  
 
Det må i forbindelse med utbredelse av elektronisk samhandling mellom partene avtales egne 
rutiner/ prosedyrer for; 
 
Akseptert responstid på meldinger og feilretting 
Felles kontaktpunkt for avvikshåndtering/ brudd i kommunikasjon 
Driftsavtaler - gjensidige krav hos partene/ felles avtaleverk 
Endringer i driften skal planlegges og bekjentgjøres  
Felles opplæringsprogram ved felles funksjonalitet 
Felles plattform for interaktiv samhandling klinisk (Mowi/ Lync el. a.) 
Videreutvikle elektronisk velferdsteknologi mellom kommune og sykehus 
 
Kontaktpunkter/ superbrukere - enheter med elektronisk samhandling 
 

4.2 St. Olavs Hospital og Rusbehandling Midt - Norge  
Helseforetakene skal forberede og utvikle sine fagsystemer slik at alle meldinger er tilrettelagt for 
elektronisk samhandlingen med kommunen, herunder; 
eMeldinger 
Epikriser/ brev og notat 
Rekvisisjoner 
Røntgensvar 
Laboratoriesvar 
Generelle meldinger med forespørsel 
 
Dessuten skal foretaket ha nødvendig kvalitets- og sikkerhetsrutiner knyttet til; 
 
Tjenestelig adressering av meldinger 
Kommunikasjon mellom partene gjennom Norsk helsenett 
Verifikasjon og godkjenningsrutiner i meldingstjener 
Overvåking av meldingstrafikk med definert oppfølgingsansvar 
Avvikssystem for oppfølging av ikke ønsket hendelser 
 

4.3 Kommunen 

Kommunen skal forberede og utvikle sine fagsystemer slik at alle meldinger er tilrettelagt for 
elektronisk samhandlingen med foretaket, herunder; 
 
eMeldinger 
Innleggelseshenvisninger/ faglige sammendrag og funksjonsopplysninger 
Rekvisisjoner 
Generelle meldinger med forespørsel 
 
Kommunen skal ha nødvendige kvalitets- og sikkerhetsrutiner knyttet til; 
 
Tjenestelig adressering av meldinger 
Kommunikasjon mellom partene gjennom Norsk helsenett 
Verifikasjon og godkjenningsrutiner i meldingstjener (server) 



Overvåking av meldingstrafikk med definert oppfølgingsansvar 
Avvikssystem for oppfølging av ikke ønsket hendelser 
 
Partene er enig om at innføringshastighet og omfang skal tilpasses realistiske rammer. I dette ligger 
også et forbehold om at leverandørene av de ulike fagsystemene i helsevesenet fortløpende er i 
stand til å levere nødvendig funksjonalitet i henhold til avtalt tid. 
 
 

4.4 Oppfølging av avtalen 
Partene er enige om å utarbeide en handlingsplan bygd på punkt 4, for å realisere samarbeid om 
utvikling av IKT løsninger. 
I henhold til Overordnet samarbeidsavtale kan administrativt samarbeidsutvalg (ASU) opprette 
faglige samarbeidsutvalg etter behov som skal følge opp intensjonene i handlingsplanen gjennom et 
samarbeid mellom kommuner og HF. 
 

5. ØKONOMI OG RESSURSER 
Partene skal i det videre arbeidet avtale grensesnitt og ressursbruk innenfor avtalens virkeområde.  

 

6.  AVVIK/UENIGHET  
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik og håndtering av uenighet.  

 

7. IVERKSETTING, REVISJON OG OPPSIGELSE  

Avtalen trer i kraft ved signering, senest1.9.2012, og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen 
med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse‐ og omsorgstjenestelovens § 6‐5 andre ledd.  
 
Partene er enige om å gjennomgå avtalen innen september 2013. Avtalen skal evalueres og 
partene skal skriftlig rapportere om samarbeidsproblemer. En endring som følge av 
evalueringen er ikke å anse som en oppsigelse av avtalen. Avtalen skal revideres innen utgangen 
av 2013. Rapporterte samarbeidsproblemer kan legges til grunn for endring av avtalen. Vedtatte 
endringer gjøres gjeldende etter avtale eller senest 01.01.2014.  
 
Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres.  
Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen utgangen av oppsigelsestiden.  
Det vises forøvrig til overordnet samarbeidsavtale. 
 
Dato:        Dato: 
 
 
………………………..      ………………………..   
Skaun kommune      St. Olavs Hospital HF 
 
 
Dato: 
 
 
………………………..  
Rusbehandling Midt – Norge HF 
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TJENESTEAVTALE FOR SAMARBEID OM HELSEFREMMENDE 

OG FOREBYGGENDE HELSEARBEID MELLOM SKAUN 

KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING MIDT 

– NORGE 

Tjenesteavtalen inngår som et obligatorisk element i lovpålagt samarbeidsavtale mellom kommunen 
og St. Olavs Hospital HF, jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 6-1 og Lov om 
spesialisthelsetjenester § 2-1e. 

 

1 PARTENE, BAKGRUNN, FORMÅL, VIRKEOMRÅDE 

1. 1.  Parter 

Avtalen er inngått mellom Skaun kommune,  St. Olavs Hospital HF og Rusbehandling Midt-Norge HF, 

heretter benevnt som kommunen,  St. Olavs Hospital og Rusbehandling Midt-Norge, i felleskap nevnt 

som partene. Vedtatt overordnet samarbeidsavtale mellom partene  , er styrende for denne avtalen. 

1.2  Bakgrunn 

Denne del avtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 6 første avsnitt nr. 10, 

samarbeid om forebygging. Et hovedfokus i samhandlingsreformen er å styrke forebyggende innsats 

og folkehelsearbeid. Folkehelsearbeid er et ansvar for alle sektorer. Det er behov for større innsats 

for å fremme helse og forebygge sykdom, for å møte dagens og fremtidens helse- og 

omsorgsutfordringer.  Helsefremmende og forebyggende innsats må rettes mot befolkningen 

generelt, mot definerte risikogrupper og mot enkeltindivider.  

1.3  Formål 

Tjenesteavtalen skal sikre god samhandling på områder innen helsefremming og forebygging, hvor 

både kommunen og helseforetaket har et ansvar for tiltak. Samarbeidet skal også sikre 

kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling og at avtalepartene i størst mulig grad legger 

kunnskapsbasert praksis og brukermedvirkning til grunn for sin helsefremmende og forebyggende 

innsats. Dette skal danne grunnlag for gode pasientforløp mellom partene.  

1.4 Virkeområde 

Tjenesteavtalen regulerer samarbeid mellom Skaun kommune,  St.Olavs Hospital og Rusbehandling 

Midt-Norge innen området helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Tjenesteavtalen omfatter tiltak rettet mot befolkningen generelt, mot definerte risikogrupper og mot 

enkeltindivider.  Samarbeid med avtalepartner vil styrke tiltakenes helsefremmende og 

forebyggende effekt og muligheten for å lykkes med tiltakene.  

Avtalen gjelder for tjenesteområder i kommunen, St. Olavs Hospital og Rusbehandling Midt-Norge 

som er nevnt under denne avtalens pkt. 4- 6. 
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2. DEFINISJONER 

Folkehelse: Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning (ref. Lov om 
folkehelsearbeid) 

Folkehelsearbeid: Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som 
beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller 
indirekte påvirker helsen (ref. Lov om folkehelsearbeid) 

Helsefremmende tiltak: Tiltak som setter befolkningen i stand til i økt grad å kontrollere og forbedre 
egen helsetilstand. ”Helsefremmende arbeid innebærer «å fylle på » med ting som er gode og 
positive, og som gjør at vi får det bedre” (ref.NOU 1988:18 Det er bruk for alle) 

Forebyggende tiltak: Tiltak for å fjerne, hindre eller stenge for faktorer som kan føre til sykdom, 
skade eller andre problemer. 

Primærforebygging – aktivitet/tiltak/innsats med formål å forhindre at problem, skade eller 
sykdom oppstår i befolkningen.  

Sekundærforebygging – aktivitet/tiltak/innsats med formål å redusere omfang, alvorlighet 
eller varighet av sykdom/problem som har oppstått. Tidlig diagnostikk inngår her. 

Tertiærforebygging – aktivitet/tiltak/innsats med formål å hindre eller begrense 

følgetilstander av et problem, en skade eller en sykdom som har oppstått.  

Lærings-og mestringstilbud: Med lærings- og mestringstilbud menes pasient- og 
pårørendeopplæring som planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid mellom fagfolk og 
erfarne brukere. Tilbudet er gruppe- eller kursbasert og er avgrenset i tid og på tema. 

Lærings-og mestringssenter: Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass for 
helsepersonell, erfarne brukere, pasienter og deres pårørende. Et LMS arbeider for at pasienter, 
brukere og pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere langvarig sykdom og 
helseforandringer. LMS har som mål at brukerne skal få utvidet innsikt om egen situasjon, bli styrket i 
sin mestring av hverdagen og slippe flest mulig sykehusinnleggelser (ref. Nasjonalt kompetansesenter 
for læring og mestring). 
 
Frisklivstilbud: individ- og grupperettede tiltak for å fremme godhelseadferd og for å sikre sosiale 
fellesskap (ref. IS-1896 Veileder for kommunale frisklivssentraler). 
 
Frisklivssentral – En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og 
oppfølging 
primært innenfor helseatferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen har et 
strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer med behov for å endre helseatferd. 
Sentralen kan i tillegg fungere som en ressurs og et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i 
kommunen (ref. IS-1896 Veileder for kommunale frisklivssentraler). Begrepet ”frisklivssentral”er 
under stadig revurdering og utvikling. 
 
Samarbeidsområder innen forebygging som omfattes av denne tjenesteavtale, beskrives i 

punktene 4- 6.  
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3. LIVSSTIL OG LEVEVANER  

Partene vil i fellesskap utvikle målrettede levevaneintervensjoner der endring av levevaner er 

forventet å bedre livskvalitet og prognose. Dette omfatter problemstillinger knyttet til både psykiatri, 

rus og somatikk. Pasienter kan bli henvist til tiltakene både før, under og etter behandling i 

spesialisthelsetjenesten  

Kommunen kan inngå samarbeid med en eller flere andre kommuner om etablering av frisklivssentral 

eller tilsvarende tiltak. 

Den lokale samhandlingsarenaen vil være kommunens frisklivssentral eller tilsvarende tiltak. Dette 

skal fungere som kommunens kompetansesenter for veiledning og oppfølging når det gjelder 

levevaner. 

Partene skal gjøre slike tilbud kjent for potensielle brukere og for samarbeidspartnere, gjennom lett 

tilgjengelig informasjon på egne nettsider og ellers på annen måte som finnes hensiktsmessig. 

Partene skal også sørge for at ulike tiltak er gjort kjent og koordinert i egen organisasjon. 

St. Olavs Hospital bidrar inn i kommunens frisklivssentral eller tilsvarende tiltak, med kompetanse og 

eventuelt ambulerende virksomhet av fagpersoner fra relevante spesialområder 

Kommunen og St. Olavs Hospital skal samarbeide om forskning og fagutvikling innen de områdene 

som avtalen omhandler.   

Tidlig intervensjon er vesentlig for god effekt av forebyggende tiltak. Partene skal sammen utvikle 

gode pasientforløp for å sikre helhetlig oppfølgingen av personer under risiko for utvikling av 

sykdom. 

 

4. LÆRINGS-OG MESTRINGSTILBUD 

Kommunen har som intensjon å utvikle lærings- og mestringstilbud. Slike tilbud sees i sammenheng 

med kommunens utvikling av frisklivssentral eller tilsvarende.  

Kommunen kan inngå samarbeid med en eller flere andre kommuner om etablering av lærings- og 

mestringstilbud.  

St. Olavs Hospital videreutvikler sine lærings- og mestringstilbud i tråd med tilsvarende oppbygging i 

kommunene, slik at partenes tilbud utfyller hverandre på en hensiktsmessig måte. 

Kommunen og St. Olavs Hospital skal samarbeide om utvikling og gjennomføring av sine lærings- og 

mestringstilbud.  

Lærings- og mestringstilbud utvikles som sentrale elementer i kommunens helsefremmende og 

forebyggende innsats. Lærings- og mestringstiltak inngår i så vel primærforebygging, som i 

sekundær- og tertiærforebygging og er et sentralt element i habilitering og rehabilitering. 
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5. HELSEOVERVÅKNING OG ANALYSE AV BEFOLKNINGENS 

HELSETILSTAND OG PÅVIRKNINGSFAKTORER 

Som grunnlag for sitt folkehelsearbeid og sin forebyggende virksomhet skal kommunen holde 
oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan påvirke 
denne. I oversikten inngår også data om forbruk av helsetjenester. Oversikten må baseres på 
innhenting av informasjon fra en rekke kilder, inklusive fra spesialisthelsetjenesten. 

Tilsvarende trenger spesialisthelsetjenesten/helseforetaket informasjon og data fra 
kommunehelsetjenesten for å kunne dimensjonere, utvikle og tilpasse sine tjenester til 
befolkningens behov. 

Også brukererfaringer vil være en viktig informasjonskilde når helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
skal kartlegges og vurderes. 
 

Partene skal bistå hverandre med anonymiserte data for helseovervåkning, fra sine respektive 

pasientadministrative systemer og eventuelt andre registre, for eksempel skaderegister.   

Partene vil sammen arbeide for å videreutvikle datagrunnlag for helseovervåkning og analyse av 

befolkningens helsetilstand og dennes påvirkningsfaktorer. 

 
 

6. SAMARBEID OM MILJØ- OG GRUPPERETTEDE 

FOREBYGGINGSTILTAK INNEN SMITTEVERN, MILJØRETTET 

HELSEVERN OG BEREDSKAP  

Smittevern 

Arbeid med smittevern i så vel kommuner som helseforetak, reguleres gjennom smittevernloven og 

tilhørende forskrifter.  Det regionale helseforetaket er pålagt å sørge for tilbud om nødvendig 

smittevernbistand til kommunale institusjoner, herunder bistand til utarbeidelse og revisjon av 

infeksjonskontrollprogram, dersom kommunene ønsker det. 

Oppklaring og håndtering av utbrudd av smittsom sykdom i kommunen koordineres av kommunens 

smittevernlege. St. Olavs Hospital bistår i arbeidet med kompetanse innen mikrobiologi, 

infeksjonsmedisin og smittevern. Bistand fra andre aktører vil også kunne være aktuelt, for eksempel 

Nasjonalt folkehelseinstitutt, Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Ved større hendelser vil avtale om 

beredskap kunne komme til anvendelse.  

Partene skal sammen se på muligheter for kunnskapsformidling, formalisert samarbeid og eventuell 

prosjektarbeid innen smittevern.  Dette arbeidet organiseres fortrinnsvis som et samarbeid mellom 

flere kommuner i regionen og med bistand fra St. Olavs Hospital.  

 

 

Miljørettet helsevern 
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St. Olavs Hospital vil med sin avdeling for arbeidsmedisin bistå kommunen med råd og veiledning på 

sammenfallende kompetanseområder.  

St. Olavs Hospital vil arbeide for å videreutvikle sin kompetanse innen miljømedisin og miljørettet 

helsevern, med tanke på økt bistand overfor kommunene i regionen. 

St. Olavs Hospital bistår kommunen med råd og veiledning innen relevante fagområder ved uønskede 

hendelse som truer miljø og befolkning. 

 

 7.  OPPFØLGING AV AVTALEN 

Partene er enige om å utarbeide en handlingsplan for å realisere samarbeid vedrørende  

forebyggende helsearbeid. 

I henhold til Overordnet samarbeidsavtale kan ASU opprette faglige samarbeidsutvalg etter behov 

som skal følge opp intensjonene i handlingsplanen gjennom et samarbeid mellom kommuner og HF. 

 

8. BRUKERMEDVIRKNING 

Brukermedvirkning skal ivaretas ved utvikling og gjennomføring av konkrete tiltak beskrevet i denne 

tjenesteavtale. Brukerrepresentanter rekrutteres ut fra hva som vurderes hensiktsmessig i det 

enkelte tilfelle og lokal tilhørighet tilstrebes. 

 

9.   ØKONOMI 

Økonomiske forhold knyttet til partenes bidrag overfor hverandre i helsefremmende og 

forebyggende tiltak må avklares nærmere. Økonomisk kompensasjon må vurderes opp mot partenes 

gjensidige veiledningsplikt knyttet til oppfølging av enkeltpasienter/enkeltbrukere. 

 
10.  AVVIK/UENIGHET  
Det vises til Overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik og håndtering av uenighet.  

 

11  IVERKSETTING, REVISJON OG OPPSIGELSE  

Avtalen trer i kraft ved signering, senest 01.09.2012, og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen 

med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse‐ og omsorgstjenestelovens § 6‐5 andre ledd.  
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Partene er enige om å gjennomgå avtalen innen september 2013. Avtalen skal evalueres og partene 
skal skriftlig rapportere om samarbeidsproblemer. En endring som følge av evalueringen er ikke å 
anse som en oppsigelse av avtalen. Avtalen skal revideres innen utgangen av 2013. Rapporterte 
samarbeidsproblemer kan legges til grunn for endring av avtalen. Vedtatte endringer gjøres 
gjeldende etter avtale eller senest 01.01.2014.  

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres.  

Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen utgangen av oppsigelsestiden.  

Det vises forøvrig til overordnet samarbeidsavtale. 

 

 

Dato:       Dato: 

 

_________________________    __________________________ 

Skaun kommune     St.Olavs Hospital HF 

 

 

Dato:  

 

____________________ 

Rusbehandling Midt -Norge 



Arkivsaksnr.:12/1400 

 

 

SAKEN GJELDER: 

EIERSKAPSMELDING 2012 FOR SKAUN KOMMUNE  

 

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK: 

 Kommunestyret tar Eierskapsmeldingen til orientering. 

 Kommunens representanter i de forskjellige selskapene skal spesielt ivareta kapittel 5.  

 Rådmannen får i fullmakt til å avvikle eierskap i selskapene Trøndermeieriet (Tine), A/L 

Fritidssteder, Trøndelag reiseliv AS og Bøndernes salgslag (Nortura).  

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Eierskapsmelding 2012 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Eierskapemeldingen ble behandlet i Formannskapet tirsdag 26. juni 2012. Meldingen ble 

gjennomgått, og noen korrigeringer ble gjort. Formannskapet legger dermed saken fram for 

Kommunestyret i Skaun. 
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1 Innledning 
Skaun kommunestyre vedtok den 25.11.2009 en egen eierstrategi, basert på dokumentet 

Prinsipper og retningslinjer for forvaltning og oppfølging av Skaun kommunes 

eierinteresser i eksterne selskaper.  
 

I den vedtatte eierstrategien framgår det at det er en forutsetning for aktiv eierstyring at det 

formuleres en klar og presis eierstrategi for hvert selskap. P.t. foreligger det ikke slike 

strategidokumenter knyttet til de selskaper kommunen har eierinteresser i. Denne 

eierskapsmeldingen inneholder derfor ingen vurdering av Skaun kommunes forvaltning av 

eierinteressene i de selskapene kommunen har eierinteresser i.  

 

For det videre arbeidet med å utvikle kommunen til å bli mer aktiv i sitt eierskap, vil det være 

naturlig at kommunens eierskapsutvalg (Formannskapet), tar opp, og vurderer, forhold knyttet 

til formål, rammer, og føringer for de engasjementer kommunen er involvert i, og som er 

organisert som selvstendige rettssubjekter (se nedenfor). Dette vil også være i tråd med de 

anbefalinger KS gir kommunene: ”En eiermelding sier noe om kommunens forventninger til 

selskapet og en bevissthet om hva man vil med eierskapet til de enkelte kommunene. 

 - Å være passiv eier er uakseptabelt. Kommunene bør ha et aktivt og bevisst forhold til disse 

selskapene og sørge for å kontrollere at de driver med det de skal drive med og at alle har 

innsyn i selskapet, sier Helge Eide, interessepolitisk direktør i KS.”  

 

Skaun kommunes eierstrategi er forholdsvis konkret på de oppgaver som eierskapsutvalget 

bør gripe fatt i. Det er derfor å anbefale at eierskapsutvalget starter på arbeidet med å utvikle 

eierstrategier allerede i inneværende år.  

2 Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 
KS Eierforum gir anbefalinger mht til kommunenes arbeid med eierskap, bl.a. i publikasjonen 

”Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide 

selskaper og foretak.” Framstillingen nedenfor er i all hovedsak hentet fra dette dokumentet.  

 

Kommunen skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som 

selvstendige rettssubjekter eller interkommunale organer gjennom utarbeidelse av en 

eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og eventuelt revideres hvert år i 

kommunestyret, Eierskapsmeldingen skal også inneholde klargjøring av strategier og 

retningslinjer for det enkelte selskap. All eierskap i selvstendige rettssubjekter, skal fremgå på 

en klar og instruktiv måte i årsberetningen. 

 

En eierskapsmelding kan defineres som et overordnet politisk styringsinstrument for 

virksomhet som er lagt til et annet rettssubjekt, eget styre, en vertskommune eller til et annet 

interkommunalt organ. En eierskapsmelding bør som minimum ha tre hovedpunkter: 

1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid 

2. Politiske og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og 

samarbeidsformene 

3. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 

vedtektsrevisjon. 

En eierskapsmelding vil sikre nødvendig styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre 

lokalpolitikernes ansvar. Det vil bidra til å skaffe til veie en oversikt over kommunens 

samlede virksomhet, det vil gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i de juridiske 
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styringsmulighetene som ligger i de ulike selskapsformene og det vil bidra til mer åpenhet 

overfor omverden i forhold til den samlede kommunale virksomhet. Gjennom en 

eierskapsmelding kan kommunen dessuten gi mer overordende styringssignaler til 

selskapsstyrene, f eks politiske målsettinger knyttet til miljø, likestilling, etikk osv. 

Eierskapsmeldingen bør reflektere det rettslige ansvarsmessige forholdet mellom 

selskapsform og eier. 

 

Kommunestyrene skal ikke detaljstyre selskapene gjennom eierskapsmeldingen, men bidra til 

å sikre samhandling og kommunikasjon mellom eierorgan og kommunestyret overfor 

selskapene og omverden. 

3 Eierskapsformer – styringsmuligheter 
Kommuner og fylkeskommuner har stor frihet til å organisere tjenestene slik de finner det 

hensiktsmessig, enten som del av kommunen som juridisk person eller som et selvstendig 

rettsubjekt.  

 

I Norge var det pr januar 2007 registrert 2.300 selskaper med helt eller delvis kommunalt 

eierskap. De kommunale selskapene dekker et vidt spekter av virksomheter. Hovedvekten av 

selskapene opererer innfor eiendom, næringsutvikling og energi. Det er også et betydelig 

antall bedrifter som driver innenfor renovasjon, bompengefinansiert veianlegg, revisjon, og 

andre offentlige administrasjonstjenester som brann- og redning, arkiv- og museumsdrift, 

legevakt/forebyggende helsetjenester og Pedagogisk Psykologisk Tjeneste. Det finnes også et 

betydelig antall arbeidsmarkedsbedrifter, såkalte ASVO-bedrifter.  

 

Det er betydelige verdier som forvaltes innenfor de kommunale selskapene. For 2007, var de 

samlede driftsinntektene for selskapene på over 81 milliarder kroner. 

 

Det er i hovedsak tre muligheter som er aktuelle for kommunene og fylkeskommunene ved 

utskilling av virksomhet, og som KS’ anbefaling tar utgangspunkt i: Lov om aksjeselskap, lov 

om interkommunale selskaper og kommunelovens Kap 11 (foretak). Der kommunen ønsker å 

skille ut virksomheten i selvstendige rettssubjekter, er det i praksis aksjeselskap og 

interkommunale selskaper som er aktuelle. For begge disse selskapsformene stilles det krav til 

styring gjennom etablering av formelle styringsorganer, som sikrer selskapene den 

nødvendige autonomi for å fungere som selvstendig rettssubjekt. Kommunestyret overfører 

myndighet til å utøve styringen til eierorganet. I tråd med denne delegasjon av myndighet skal 

kommunestyret gi eierorganet de nødvendige politiske fullmakter og rammebetingelser til å 

utøve eierskapet i tråd med det politiske flertallets ambisjoner. 

3.1 Aksjeselskap 

Aksjeselskap må etableres og drives med utgangspunkt i aksjeloven. Et aksjeselskap kan eies 

og drives av en kommune alene, eller sammen med andre kommuner eller private 

rettssubjekter. I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske 

forpliktelser. På møte i generalforsamlingen, som er selskapets øverste eierorgan, kan eierne 

stille krav og gi signaler til selskapet. Dersom det stilles krav til styret eller til driften av 

selskapet som er av prinsipiell art, må disse nedfelles i vedtektene. Vedtak må da fattes med 

nødvendig flertall. Styret, som er selskapets øverste myndighet mellom generalforsamlingene, 

må først og fremst holde seg innenfor rammen av selskapets vedtekter.  
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Mellom generalforsamlingene har eierne ikke ordinære muligheter til å påvirke driften av 

selskapet.  

3.2 Interkommunale selskaper 

Interkommunale selskaper (IKS) må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om 

interkommunale selskaper, og kan bare eies av kommuner eller andre interkommunale 

selskaper. Hensikten med denne loven er å gjøre det forsvarlig å etablere interkommunalt 

samarbeid om lovpålagte oppgaver i forbindelse med tjenesteyting til innbyggerne, og 

offentlig myndighetsutøvelse.  

 

IKS kan også brukes til interkommunalt samarbeid som har et visst forretningsmessig preg, da 

som alternativ til aksjeselskap. Et interkommunalt selskap er en selvstendig juridisk enhet. 

Eierne har samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser.  

 

Ved etablering av et interkommunalt selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale. I 

Lov om interkommunale selskaper, § 4, beskrives de punktene som må være med i en 

selskapsavtale. Her bestemmes deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser 

overfor selskapet. Videre bestemmes antall medlemmer i representantskapet og hvor mange 

medlemmer den enkelte deltaker oppnevner. Representantskapet er det høyeste organ for et 

IKS. Representantskapet velger styre for selskapet.  

 

Kommunestyret har små styringsmuligheter etter at et IKS er etablert. Kommunen skal velge 

medlemmer til representantskapet og kan gjennom disse gi signaler og synspunkter til 

selskapet. Årsmelding og regnskap skal legges fram for kommunestyret til orientering. I 

denne sammenheng kan kommunestyret uttrykke synspunkter vedrørende driften av selskapet, 

men kan ikke gi direkte pålegg til selskapet.  

3.3 Kommunale foretak 

Opprettelse og drift av kommunale foretak (KF) er regulert i kommunelovens kap. 11, §61 - 

§75. Et kommunalt foretak er en utskilt og ganske frittstående del av kommunens forvaltning, 

men er ikke et eget rettssubjekt, Reglene om kommunale foretak er utformet med sikte på 

organisering av mer forretningspreget virksomhet i kommunal regi. Det er imidlertid 

kommunen som i siste instans er part i foretakets avtaler, og som hefter for de forpliktelser 

som foretaket pådrar seg.  

 

Kommunestyret er generalforsamling og oppnevner styre og bestemmer vedtekter. Det er 

styret som ansetter direktør. Direktøren har ansvar for daglig drift og rapporterer til styret. 

Rådmannen har ikke instruksjonsmyndighet overfor styret, men kan utsette gjennomføringen 

av vedtak inntil saken er behandlet i kommunestyret. Styret og direktør har myndighet til å 

binde kommunen utad, men ikke lenger enn den tildelte kompetansen gir grunnlag for.  

3.4 Interkommunalt samarbeid/styre 

Kommunene står fritt til å samarbeide på ulike områder uten at det er overdratt 

beslutningsmyndighet eller representasjonskompetanse ved bruk av kommunelovens §27. Det 

kan også etableres egne styrer med kompetanse til å binde deltakerkommunen utad.  

Kommunelovens § 27 har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner og/eller 

fylkeskommuner når samarbeidet er organisert med eget styre. Kommunelovens § 27 gjelder 

bare for samarbeid som ikke er organisert som eget rettssubjekt. Styret for et interkommunalt 
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samarbeid må tildeles en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, men den må begrenses til 

avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Det bør derfor utarbeides 

vedtekter for et slikt interkommunalt samarbeid.  

3.5 Andre typer eierforhold og samarbeid 

I 2007 kom lovhjemmel om samarbeid gjennom vertskommune (Kommunelovens kap. 5). 

Denne er utviklet for samarbeid mellom kommuner på områder av forvaltningsmessig 

karakter. Det er to varianter av vertskommunesamarbeid, enten administrativt 

vertskommunesamarbeid, eller med felles folkevalgt nemnd.  

 

Kommuner kan også være medlem av, eller støtter ulike lag og organisasjoner, gjennom 

innskudd og/eller betalt medlemskap.  

 

I tillegg til det som er nevnt over, er det opprettet, og opprettes det, mer eller mindre varige 

samarbeidsløsninger, hvor kommunen betaler inn en årlig deltakeravgift, eller en avgift for en 

avgrenset periode. 

 

Eksempler på dette for Skaun kommune er: 

 Samarbeidskomiteen i Orkdalsregionen 

 Trondheimsregionen 

 Orkdal-/øyregionen (skole og barnehage) 

 Ulike fagnettverk eller samarbeid innenfor forskjellige tjenesteområder for å øke 

kompetanse eller effektivisere/forbedre tjenestene. 

3.6 Oppsummering 

Bruk av Kommunalt Foretak og Interkommunalt Selskap gir kommunen mulighet til å 

organisere tjenester mer selvstendig i forhold til resten av kommunen. De to formene er 

primært ment for virksomheter som er selvfinansierende, eller av mer forretningsmessig 

karakter, og som kan drives godt uavhengig av kommunens øvrige virksomhet. 

Selskapsformene brukes i forbindelse med monopolpreget virksomhet, og når 

ansvarsbegrensningen ikke er reell. Aksjeselskap brukes når andre eiere enn kommuner skal 

delta, og når det ønskes reell ansvarsbegrensning.  

 

I aksjeselskaper er generalforsamlingen øverste myndighet, i interkommunale selskaper 

representantskapet, og ved kommunale foretak, kommunestyret. Bestemmelsene om styrets 

oppgaver og myndighet er tilnærmet lik. Det samme gjelder daglig leders oppgave. Styring av 

et heleid kommunalt AS i forhold til IKS og KF blir mer et spørsmål om hvordan en velger å 

utforme vedtekter og å utøve styring og ledelse enn valg av selskapsform. 
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4 Skaun kommunes eierinteresser 
I det følgende er noen av de viktigste eierinteressene Skaun kommune har tatt med. I tillegg er 

det tatt med en oversikt over kommunens øvrige eierinteresser. Når det gjelder kommunens 

representasjon i de forskjellige selskapene, er de oppgitte representantene valgt for 

inneværende valgperiode. 

4.1  Kapto AS      

Formål 

Selskapet skal tilby personer som ikke kan få arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet 

arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet i virksomheten skal bidra til å 

utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. 

 

Selskapet deler ikke ut overskudd. Overskuddet skal komme formålet og deltakerne til gode. 

Selskapet kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. Begrensningen gjelder 

ikke etablering av salgsvirksomhet for å fremme omsetning av bedriftens produkter. 

 

Eierforhold 

Kapto AS er heleid av Skaun kommune. Skaun kommune yter årlige tilskudd til drift av 15 

arbeidsplasser (Varig tilrettelagt arbeid – VTA). I tillegg kjøper Skaun kommune inntil 4 

plasser, såkalte kommunale plasser. Investert beløp er kr 100 000 (aksjekapitalen). 

 

Representasjon 

Styremedlem i Kapto AS er Anne Lise Eidsvåg. Erik Fenstad er vararepresentant. 

 

Vurdering av kommunens eierskap i Kapto AS 

Skaun kommune ønsker å benytte de leide plassene på en optimal måte, ved at de er i aktiv 

bruk og inngår i et samlet opplegg for bruker bosatt i kommunen. 

 

Skaun kommune skal være en aktiv eier og understøtte selskapets drift, slik at selskapet 

drives forsvarlig og ikke minst tilbyr de tjenester som NAV tillater og som er tjenlig for 

kommunens innbyggere. 

 

Skaun kommune skal bistå aktivt med å løse bedriftens behov for utvidelse av lokaliteter. 

 

 

4.2 Rosenvik AS 

Formål 

Selskapet skal på lik linje med Skaun Produkter, tilby personer som ikke kan få arbeid på det 

ordinære arbeidsmarkedet arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet i 

virksomheten skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom avklaring, kvalifisering 

og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Selskapet er godkjent leverandør av 10 forskjellige 

arbeidsmarkedstiltak, og dekker dermed flere tiltak/områder enn Skaun Produkter.  Selskapet 

er dermed et viktig tillegg til Skaun Produkter innen arbeidmarkedstiltak. 

 

Selskapet deler ikke ut overskudd. Overskuddet skal komme formålet og deltakerne til gode. 

Selskapet kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. Begrensningen gjelder 

ikke etablering av salgsvirksomhet for å fremme omsetning av bedriftens produkter. 
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Eierforhold 

Skaun Kommune har en eierandel på 7,67% i Rosenvik As, og har investert kr 101 000,- i 

selskapet. 

 

Representasjon 

Torill G Hynne er varamedlem til styret i Rosenvik AS. 

 

Vurdering av kommunens eierskap i Rosenvik AS 

Rosenvik er et viktig supplement til Kapto som en tiltaksarrangør også for Skaun kommune. 

Skaun kommune bør ta en aktiv rolle i selskapet for å gjøre det i stand til å yte de tilbud 

kommunen har behov for. Selskapet skal drives effektivt, og i henhold til våre etiske 

retningslinjer. 

 

 

4.3 TrønderEnergi AS 

Formål 

Hovedformålet til Trønder Energi er kraftproduksjon, -omsetning og distribusjon. Utvikling 

og utbygging av gjenvinningsanlegg for avfall, fjernvarmenett, samt foredling, produksjon og 

distribusjon av fjernvarme. 

 

Eierforhold 

Skaun kommune har investert kr 2 483 700 i selskapet, og eier 248 370 A-aksjer. I 2010 

solgte Skaun kommune 260 655 B-aksjer, og avviklet med det alle andeler av B-aksjene. 

 

Representasjon 

Skaun kommune har ordfører Jon P Husby i representantskapet. Varaordfører Bjørn Husby er 

varamedlem. 

 

Vurdering av kommunens eierskap i Trønderenergi AS 

Skaun kommune har liten reell innflytelse på driften av Trønder Energi AS.  Kommunen 

stemmer for ca 2,47% av aksjene. Selskapet driver en viktig samfunnsmessig tjeneste med 

produksjon og leveranse av energi, og det er dermed viktig å opprettholde eierskapet. I 

tillegg er utbyttet fra selskapet et viktig bidrag til kommunens økonomi. 

 

Skaun kommune sin eierandel i Trønderenergi opprettholdes, og at kommunens 

representanter i selskapets organer bidrar i så stor grad som mulig i styringen av selskapet. 

Selskapet skal drives effektivt, og i henhold til våre etiske retningslinjer. 

 

 

4.4 HAMOS Forvaltning IKS 

Formål 

Selskapets formål er på vegne av eierkommunene, og i henhold til delegasjon, å utføre den 

forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til innsamling, 

transport, behandling og omsetning av avfall/slam, og alt som naturlig hører med til dette i 

eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten 

innenfor denne formålsangivelse. Selskapet kan også utføre forvaltningsoppgaver for 

eierkommune på andre områder.  
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I tillegg til dette formålet skal selskapet søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i 

avfallet og behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som 

myndighetene stiller. 

 

Eierforhold 

Skaun kommune har en eierandel på 15% i Hamos.  

 

Representasjon 

I styret for Hamos er Skaun kommune representert ved Knud P. Aune. Willy G. Horrigmo, er 

varamedlem. I representantskapet er Skaun kommune representert ved ordfører Jon P. Husby. 

Varamedlem til representantskapet er varaordfører Bjørn G Hammer. 

 

Vurdering av kommunens eierskap i HAMOS Forvaltning AS 

Skaun kommune ønsker å ta en aktiv eierrolle, benytte selskapet i miljøprofilen og til å 

fremme et bedre miljø innen de områder hvor selskapet har mandat. 

 

Hamos Forvaltning med tilhørende datterselskap og eierinteresser skal drives 

forretningsmessig sunt, men slik at det stadig søkes etter effektive og miljømessig gode 

løsninger. De gebyrbelagte tjenester skal kontinuerlig settes under press for å drives effektivt 

og økonomisk optimalt. Bedriften må gjennom “bench-marking” kontinuerlig vurdere egen 

effektivitet. 

 

Skaun kommune ønsker å utvikle Hamos til også å dekke nye innsamlinger/fraksjoneringer. 

 

 

 

4.5 Bomvegselskapet E 39 Øysand - Thamshamn AS    

Formål 

Selskapets formål er i samarbeid med de berørte offentlige myndigheter, å bistå til 

fullfinansiering av merutgiftene utover de statlige bevilgninger i forbindelse med planlegging 

og bygging av ny veistrekning E 39 mellom Øysand og Thamshavn med tilhørende 

tilførselsveier, samt forestå driften av bomstasjonen og dermed beslektet virksomhet. 

Selskapet foretar de nødvendige låneopptak i samsvar med Stortingsvedtak og avtale med 

Vegdirektoratet. Selskapet deler ikke ut overskudd. 

 

Eierforhold 

Skaun kommune har gått inn i Bomvegselskapet E-39 Øysand-Thamshavn AS med kr. 

26 250. Skaun kommunes eierandel er 17,24%. Skaun kommune fungerer som sekretariat for 

selskapets styre.  

 

Representasjon 

Skaun kommune er representert ved Torill G. Hynne (styremedlem) og Jan Ole Sund 

(vararepresentant). 
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Vurdering av kommunens eierskap i Bomvegselskapet E 39 Øysand – Thamshavn AS 

Bomvegselskapet fungerer i dag som et innkrevingsselskap med det formål å få nedbetalt lån 

som ble tatt opp for å bygge ny E 39 gjennom kommunen.  Formålet er at lånet(ene) skal 

være nedbetalt og bompengeinnkrevingen avviklet innen oktober 2017. 

 

Skaun kommune skal aktivt bidra i selskapets organer for å sikre at nedbetalingsplanen 

overholdes slik at bompengeinnkrevingen kan avvikles i henhold til planen. Selskapet skal 

drives effektivt, og være blant de mest kostnadseffektive i landet. 

 

 

 

4.6 Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS    

Formål 

Selskapet skal arbeide for at arkivmaterialet fra medlemmene, eller materiale som disse har 

ansvar for, blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre 

administrative og kulturelle formål, i samsvar med arkivloven. Selskapet skal være 

depotinstitusjon for medlemmenes konsesjonspliktige arkivmateriale. Selskapet skal i samråd 

med medlemmene arbeide for å utvikle effektive og rasjonelle arkivtjenester hos 

medlemmene, m.a. ved å bistå i utarbeidelse av arkivplan og oppbygging av medlemmenes 

arkiv, stå for opplæring og rettledning i arkivsystem og arkivrutiner, gi råd og ha tilsyn med 

arkivlokale, og bistå med annet arkivarbeid for medlemmene.  

 

Eierforhold 

Skaun kommune har en eierandel på 1,98% i selskapet. 

 

Representasjon 

Kommunen er representert i representantskapet med ordfører. Varaordfører er varamedlem. 

 

Vurdering av kommunens eierskap i Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS 

Skaun kommune ønsker at selskapet drives effektivt. Det er viktig at selskapets samlede 

ressurser gir nødvendig faglig støtte og bidrag til en effektiv lokal arkiv-funksjon. 

 

 

 

4.7 Revisjon Midt-Norge IKS 

Formål og ansvarsområde 

 Har som formål og oppgave å utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltagende kommuner 

i henhold til gjeldende lovverk.  

 Kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne etter særskilt hjemmel, 

eller innenfor rammen av det til enhver tid gjeldende lovverk.  

 Kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper/virksomheter.  

 Kan gå inn i revisjonsselskap når dette fremmer selskapets formål og kompetanse, jf. 

selskapsavtalen § 8.  

 

Eierforhold 
Skaun kommune har en eierandel på 5,40% i selskapet. 
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Representasjon 

Skaun kommune er representert ved ordfører. Varamedlem er varaordfører. 

 

Vurdering av kommunens eierskap i Revisjon Midt-Norge IKS 

Skaun kommune ønsker at selskapet drives effektivt. Det er viktig at selskapets samlede 

ressurser gir nødvendig faglig støtte og bidrag til en effektiv lokal revisjonsfunksjon. Skaun 

kommune må aktivt bruke Revisjons Midt-Norge for revisjon av sin tjenesteproduksjon, 

forvaltningsoppgaver og økonomirevisjon.  

 

Selskapet skal drives slik at det har nødvendig selvstendighet i forhold til de oppgaver som 

de skal revidere. 

 

 

4.8 OBU AS/Næringshagen i Orkdalsregionen 

 

Formål og ansvarsområde 

OBU AS/Næringshagen i Orkdalsregionen driver et mangesidig prosjekt- og utviklingsarbeid 

for næringslivet i Orkdalsregionen. 

 

Eierforhold  

Skaun kommune har per 27.6.2012 en eierandel på 4,44% 

 

Representasjon 

Skaun kommune er representert med ordføreren i representantskapet. 

 

Vurdering av kommunens eierskap i OBU/Næringshagen i Orkdalsregionen 

Skaun kommune ønsker at OBU sitt potensial til næringsfremmende arbeid i regionen, og i 

Skaun spesielt blir vektlagt. Skaun kommune skal være en aktiv eier og både bidra, men også 

hente ut ressurser gjennom selskapet til å fremme næringsformål, ha dialog med næringslivet 

og bistå i generelle næringsinteresser. 

 

 

 

 

 

4.9 Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge AS 

Formål og ansvarsområde 

KonSek er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen for 

kontrollutvalgene i fylkeskommunen og 14 kommuner i Sør-Trøndelag. KonSek skal bistå 

kontrollutvalgene med:  

 Ivareta praktiske sekretariatsfunksjoner  

 Forberede saker til behandling i kontrollutvalgene  

 Oppfølging av vedtak i kommunestyre/fylkesting  

 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll  

 Utrede bestillingsbehov, iverksette bestillinger og følge opp oppdrag  
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 Bistå i valg av revisjonsordning 

 

Eierforhold 

Skaun kommune har 5,4% av aksjene. Eierne er såkalte ”deltakere med delt ansvar”.  

 

Representasjon 

Skaun kommune er representert i representantskapet med ordføreren. 

 

Vurdering av kommunens eierskap i Kontrollutvalgssektretariatet Midt-Norge AS 

Skaun kommune vil at selskapet skal drives godt slik at man får gode tjenester til fornuftige 

priser. Det er viktig for Skaun kommune at selskapet bygger opp kompetanse innen sitt 

fagområde slik at de tjenester kommunen kjøper blir de beste i fylket. 

 

 

 

 

 

4.10 Skaunhallen SA 

Formål og ansvarsområde 

Skal drive Skaunhallen kostnadseffektivt og sikre godt vedlikehold av bygningen. Forestå 

utleie av hallen i henhold til vedtekter, kommunens ønske og Idrettsrådets retningslinjer. 

 

Eierforhold 

Ikke oppgitt 

 

Representasjon 

Reidar Krogseth og Birgit Frengstad er kommunens representanter i styret. 

 

Vurdering av kommunens eierskap i Skaunhallen SA 

Skaun kommune skal ivareta et aktivt eierskap, gjennom å sikre at selskapet drives 

forretningsmessig sunt og vedlikeholder bygningsmassen for å opprettholde 

bygningsverdien. 

 

Skaunhallen er betydningsfull i forhold til idrett og foreningsliv i hele kommunen og spesielt 

for sambruk med Buvik skole. Derfor ønsker Skaun kommune at utleie skjer til primært barn- 

og ungdomsaktiviteter og slik at hele spekteret innenfor både organisert og uorganiserte 

aktiviteter får tilgang til hallen. 

 

 

 

 

 

4.11 Allbrukshuset AL 

Formål og ansvarsområde 

Selskapet skal kostnadseffektivt drive huset og sikre vedlikehold slik at eiendommen holdes 

vedlike. 
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Eierforhold 

Ikke oppgitt 

 

Representasjon 

 

Vurdering av kommunens eierskap i Allbrukshuset AL 

 

Selskapet skal drive eiendommen effektivt og vedlikeholde denne slik at barnehagelokalene 

tilfredsstiller de lovpålagte krav. Dette gjelder også for uteområdene. 

 

 

 

 

 

4.12 Øvrige engasjementer/eierinteresser 

 KLP, egenkapitalinnskudd – investert beløp kr 6 449 419.  

o Ingen vurdering 

 Trøndelag Reiseliv AS (tidligere Midt-Norsk Reiseliv) – investert beløp kr 5000. 

o Eierskapet bør avvikles.  

 Rossvatnet Vassverk, investert beløp kr 4 500. 

o Eierskapet bør avklares.  

 A/L Biblioteksentralen, investert beløp kr 900. 

o Eierskapet opprettholdes uendret 

 TINE SA, investert beløp kr 400. 

o Eierskapet bør avvikles.  

 A/L Fritidssteder – investert beløp kr. 100. 

o Eierskapet bør avvikles.  

 Ånøien Grunneierlag, investert beløp kr 60. 

o Skaun kommune er en grunneier. 

 Nortura SA, investert beløp kr 40. 

o Eierskapet bør avvikles.  

 

Øvrige antatte eierforhold: Børsa Samfunnshus. Dette må avklars til neste revisjon (2013).  

 

Generelt for følgende selskaper 

I selskapene Trøndermeieriet (Tine), A/L Fritidssteder, Trøndelag reiseliv AS og Bøndernes 

salgslag (Nortura) har Skaun kommune ingen eierskapsmessige strategier for fortsatt 

eierskap, verken ut fra selskapenes formål og interesser samt den meget lave eierskapet 

kommunen står for. Skaun kommune bør derfor selge seg ut fra disse selskapene. 
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5 Videre oppfølging – utfordringer 

5.1 Eierstrategi 

For å sikre kommunens interesser er det utarbeidet egne strategier for eierskapet for hvert 

enkelt selskap. Dette er også i tråd med den vedtatte eierstrategien for Skaun kommune, hvor 

det i punkt 1 heter: ”Det skal være en klar og presis eierstrategi for hvert enkelt selskap. 

Eierstrategien skal være godt forankret hos de enkelte styrerepresentantene”. 

 

I henhold til den vedtatte eierstrategien, er det eierskapsutvalgets oppgave å foreta strategiske 

vurderinger av formål, rammer og føringer for de engasjementer kommunen er involvert i, og 

som er organisert som selvstendige rettssubjekter. Dette er et arbeid som eierskapsutvalget har 

lagt en plan for, med sikte på å etablere eierstrategier for kommunens eierinteresser.  

5.2 Tilbakerapportering 

For å sikre at kommunen får informasjon om virksomheten i de selskaper kommunen har 

eierinteresser i, er tilbakerapportering viktig. Denne tilbakerapporteringen kan foregå på 

forskjellige måter: 

 

 Den enkelte styrerepresentant tilbakerapporterer til eierskapsutvalget eller 

kommunestyret 

 Referater (såfremt dette foreligger) fra møter sendes til eierskapsutvalget 

 Kommunens administrasjon sender ut selskapenes årsmeldinger når disse foreligger 

 Det gjennomføres eiermøter, orienteringer til eierskapsutvalget, og til Kommunestyret. 

 

Som et ledd i tilbakerapporteringen anbefales det at eierskapsmeldingen rulleres årlig, for å 

ivareta punkt 11 i kommunens vedtatte eierstrategi: ”Formannskapet skal årlig fremme en sak 

til kommunestyret med orientering om kommunens eierengasjement i de forskjellige 

selskaper”. Det kan i den sammenheng være hensiktsmessig å samle orienteringer og 

kommunestyrebehandling av eierskapsmelding, eierstrategier og lignende i ett årlig 

kommunestyremøte.   
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6 Kildehenvisninger 
KS Eierforum: Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av 

kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak. 

 

Eierskapsmeldinger/-strategier fra følgende kommuner: 

 Vegårdshei 

 Trondheim 

 Tromsø 

 Sørum 

 Orkdal 

 

Skaun kommune: Prinsipper og retningslinjer for forvaltning og oppfølging av Skaun  

kommunes eierinteresser i eksterne selskaper 

 

Skaun kommunes eierstrategi  
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