
    

 

Møteprotokoll - Kommunestyret 
 

Torsdag 30.08.2012 holdt Kommunestyret møte på kommunestyresalen fra kl. 18:00 til kl. 

21.10 

 

Saksdokumenter utsendt 20.08 til medlemmer, varamedlemmer, ordfører, varaordfører, 

rådmann, kommuneleder, kontrollutvalget. 

 

Saksdokumentene er utlagt på Skaun kommunes hjemmeside til offentlig gjennomsyn. 

 

Saker som ble behandlet: 58/12 – 63/12 

 

Flg. medl. hadde forfall: Asbjørn Leraand 

 Jan Ole Sund 

 Lene Meistad 

 

Flg. varamedl. møtte:  Marit R. Ness 

  Stian Oshaug 

  Kjell Viggen 

 

I alt møtte 21  . Av disse  18   medlemmer     3   varamedlemmer. 

 

Ellers møtte:  

Rådmann Katrine Lereggen, økonomisjef Knut Nygård som også førte møteboka, rådgiver 

Sigve Laugsand . 

 

Fylkesberedskapssjef Dag OttoSkar under sak 58/12 

Rådgiver Hege Røttereng under sak 58/12. 

 

 

 

Til å underskrive møteboka sammen med ordføreren ble enstemmig valgt: 

Øystein Wiggen og Lars Arne Pedersen 

 

 

 

 

Øystein Wiggen  Jon P. Husby Lars Arne Pedersen 
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Sak 58/12 
 

 

Sakstittel:  MELDINGER - KOMMUNESTYRET 30.08.2012 

  
 

 

BEHANDLING: 
Fylkesberedskapssjef Dag OttoSkar holdt ei orientering om beredskapsarbeidet. 

 

Rådgiver  Hege Røttereng orienterte om arbeidet med modell for ressursfordeling i 

Skaunskolen. 

 

Ordfører besvarte spørsmål fra repr.Anita Gilde, fremmet ved  E-post 28.08.12, om 

rutiner/regler for stegning av veier ved gravearbeid. 

 

Ordfører redegjorde for tilbud streaming fra Nabonytt, om prøvesending fra et 

kommunestyremøte. 

 

Vedtak: 

Søknaden fra Nabonytt imøtekommes, som gis anledning til å sende fra kommunestyremøtet 

27.09.12. Kommunestyret gjør oppmerksom på at sendingen kun er ei prøvesending for dette 

møtet, og skjer uten kostnad for kommunen. 

 

Ordføreren orienterte om status for tjenestesamarbeidet i Orkdalsregionen. 

 

Meldingene referert i nødvendig utsrekning og tatt til orientering. 

 

VEDTAK: 
Meldingene referert i nødvendig utsrekning og tatt til orientering 
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Sak 59/12 
 

 

Sakstittel:  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). 

 

FORMANNSKAPETS 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. 

 

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 
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. 
 

 

 

 

 

Sak 60/12 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV FRA 

01.SEPTEMBER 2012 TIL 31. DESEMBER 2013 

 SIRI GRØTTJORD 
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BEHANDLING: 
Repr. Siri Grøttjord ble erklært for inhabil og fratrådte saken under behandlingen. 

 

Repr. Reidar Hovtun fremmet følgende forslag til vedtak: 

Siri Grøttjord innvilges permisjon iht. søknad. 

 

Repr. Reidar Hovtuns forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 
 

Siri Grøttjord innvilges permisjon iht. søknad. 

 

 

 

 

Sak 61/12 
 

 

Sakstittel:  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. 

 

BEHANDLING: 
Repr. Kjell Viggen ble erklart for inhabil og fratrådte saken under behandlinga. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

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

fylkesmannens i Sør-Trøndelag for sluttbehandling. 

 

 

 

 

Sak 62/12 
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Sakstittel:  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: 

 

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, med vedlegg. 

 

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

samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid. 

 

4. 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. 

 

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

Rusbehandling Midt-Norge OM IKT- løsninger og elektronisk samhandling. 

 

6. 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. 

 

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 
Skaun kommune inngår følgende samarbeidsavtaler, slik de foreligger i saksdokumentene 1 - 

7: 

 

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, med vedlegg. 

 

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

samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid. 
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4. 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. 

 

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

Rusbehandling Midt-Norge OM IKT- løsninger og elektronisk samhandling. 

 

6. 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. 

 

 

 

 

 

Sak 63/12 
 

 

Sakstittel:  EIERSKAPSMELDING 2012 FOR SKAUN KOMMUNE 

  
 

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK: 

1. Kommunestyret tar Eierskapsmeldingen til orientering. 

2. Kommunens representanter i de forskjellige selskapene skal spesielt ivareta kapittel 5.  

3. Rådmannen får i fullmakt til å avvikle eierskap i selskapene Trøndermeieriet (Tine), 

A/L Fritidssteder, Trøndelag reiseliv AS og Bøndernes salgslag (Nortura).  

 

BEHANDLING: 
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 
1. Kommunestyret tar Eierskapsmeldingen til orientering. 

2. Kommunens representanter i de forskjellige selskapene skal spesielt ivareta kapittel 5.  

3. Rådmannen får i fullmakt til å avvikle eierskap i selskapene Trøndermeieriet (Tine), 

A/L Fritidssteder, Trøndelag reiseliv AS og Bøndernes salgslag (Nortura).  
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