
 

 

 

 

Innkalling til møte i Kommunestyret 27.09.2012 kl. 18:00  

på Kommunstyresalen. 
 

Tema: 

1. Kapasitetsutbygging i barnehager og skoler. Rett bygg på rett plass til rett tid. V/Terje 

Gregersen, Norconsult 

2. Kommunekompasset v/KS-konsulent Håvard Moe 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 64/12 

Arkivkode: 033  

Arkivsaksnr:  12/1704 

Saksbehandler: Ann Karin Viggen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

64/12 Kommunestyret 27.09.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

MELDINGER - KOMMUNESTYRET 27.09.2012 

 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Rapport – refererte journalposter (dokumenter). 

2. Rapport – refererte saker. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 65/12 

Arkivkode: 046  

Arkivsaksnr:  12/750 

Saksbehandler: Sigve A. Laugsand 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

65/12 Kommunestyret 27.09.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

KAPASITETSUTBYGGING I BARNEHAGER OG SKOLER; "RETT BYGG TIL 

RETT TID PÅ RETT STED" 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: 

Rapporten ”Kapasitetsutbygging i barnehager og skoler”, datert 18.06.12 og utarbeidet av 

Norconsult tas til orientering og legges til grunn for utvikling av kommunens skoler og 

barnehager. 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1   Rapporten ”Kapasitetsutbygging i barnehager og skoler”, datert 18.06.2012 vedlegg 1 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Forventet stor vekst i kommunens innbyggerantall medfører at et en av de mest sentrale 

strategiene i samfunnsplanleggingen for kommunen er å utrede og styre kapasitetsøkningen for 

barnehager og skoler. En slik utredning er relevant ved revidering av samfunnsplanen og 

arealplanen og for prosjekteringen av skolebygg for Børsa skole. I budsjettet for 2012 er 

bevilget kr 200 000 til tiltaket ”Utarbeidelse av planstrategi i kommuneplanens samfunnsdel” 

og i sak 35/12 i kommunestyret legges det opp til å benytte kr 80 000 ekskl. mva til 

utarbeidelse av en kapasitets- og investeringsprognose av de totalt bevilgede kr 2,4 mill til 

planleggingen av skole i Børsa.  

 

Våren 2012 startet rådmannen arbeidet med en utredning om optimale investeringer for 

barnehager og skoler i kommunen. Formålet med utredningen er å gi en oversikt over 

nåværende kapasitet ved kommunens barnehager og skoler og tilsvarende hvilken kapasitet 

som forventes på grunnlag av folketallsprognoser. For utarbeidelse av utredningen ble fire 

firma muntlig kontaktet for å høre om de var interessert i oppdraget. Av disse ble 

tilbudsforespørsel sendt tre firma og vi mottok tilbud fra to. Ut fra pris, kompetanse, 

oppdragsgjennomføring og referanseprosjekter ble Norconsult valgt.  

 

Norconsult orienterte 21.06.12 rådmann og initieringskomiteen for bygging av Børsa skole om 

sitt utkast/forslag til utredning. Utredningen er relevant for fastsettelse av nødvendig 
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kapasitetsøkning ved forestående bygging ved Børsa skole. 31.08.12 mottok kommunen den 

ferdige utredningen fra Norconsult. Utredningen heter ”Skaun kommune, Kapasitetsutbygging 

i barnehager og skoler, Rett bygg til rett tid på rett sted, 2012-06-18, Oppdragsnummer.: 

5122467”. 

 

Forventet kostnader for utredningen er ca. kr 250 000 ekskl. mva. Kostnadene for utarbeidelse 

av utredningen belastes som forutsatt: Kr. 80 000 ekskl. mva i prosjektet ”Bygging av skole i 

Børsa” og resten i prosjektet ”Utarbeidelse av planstrategi i kommuneplanens samfunnsdel”.  

 

ØKONOMISK VURDERING: 

Ingen direkte økonomiske konsekvenser. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 66/12 

Arkivkode: KE BØRSA SKOLE 

Arkivsaksnr:  12/532 

Saksbehandler: Sigve A. Laugsand 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

6/12 Formannskapet 26.04.2012 

35/12 Kommunestyret 10.05.2012 

25/12 Formannskapet 06.09.2012 

66/12 Kommunestyret 27.09.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

NY BARNESKOLE I BØRSA 

 

 

INITIERINGSKOMITEENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Mandat / ansvar for gjennomføring av prosjektet ”Ny barneskole i Børsa” 

 

Hvilke oppgaver 

som delegeres 

 

Kommunestyret delegerer til rådmannen å gjennomføre byggeprosjektet ”Ny 

barneskole i Børsa”.  

 

Rådmannens mandat er beskrevet i prosjektets rammebetingelser. 

 

 

 

 

Rammebetingelser 

Kort prosjekt- 

beskrivelse 

Prosjektet omfatter bygging av ny barneskole i Børsa.  

 

Barneskolens kapasitet skal være 300 elever. Skoleanlegget skal enkelt 

kunne bygges ut videre til minimum 500 elever. 

 

Det nye skoleanlegget skal lokaliseres og utformes i henhold til gjeldende 

reguleringsplan og inngå som en del av en mer detaljert / videreutviklet 

utgave av eksisterende masterplanen. Anlegget skal tilpasses eksisterende 

bebyggelse, bidra til ny stedsdannelse og sammenknytning av nåværende 

og framtidige funksjoner i Børsa sentrum. 

 

Kort begrunnelse Kapasitetsøkning og tilrettelegging for undervisning i barneskolen i 

Børsa. 

 

Organisering av 

planleggings- og 

byggefasene 

Ansvaret og myndighet for gjennomføring av prosjektets plan- og 

byggefaser delegeres rådmann. I rådmannens organisering av 

planleggingsfasen skal involvering av berørte brukere tillegges stor vekt.  
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Kommunestyret oppnevner formannskapet som referansegruppe for 

prosjektet. Referansegruppen skal på vegne av kommunestyret følge opp 

prosjektet og bidra med politiske avklaringer innenfor kommunestyrets 

gitte rammer for prosjektet. Referansegruppen velger selv gruppens leder.  

 

Rådmann er sekretær for referansegruppen (ikke medlem av gruppen). 

Rådmann skal i planleggings- og byggefasene jevnlig informere 

referansegruppen om utviklingen i prosjektet og benytte gruppen som 

politisk rådgivende organ i prosjektgjennomføringen. 

 

Planleggingsfasen innledes med: 

1. Utredning av geotekniske forhold for hele skole- og 

idrettsarealet i Børsa sentrum 

2. På grunnlag av gjeldende masterplan lages en mer detaljert 

hovedplan for arealdisponeringen på kort og lang sikt for å 

ivareta funksjonene for skoler, barnehager og idrettanlegg 

3. Romprogram / funksjonskrav 

4. Kommunestyret vedtar masterplan, romprogram / 

funksjonskrav og kostnadsrammer i prosjektet 

      5.   Utarbeidelse av anbudsinnbydelse med  

            anbudsgrunnlag inklusivt geoteknisk rapport,  

            masterplan og romprogram / funksjonskrav, tildelingskriterier  

 

Masterplan og romprogram / funksjonskrav vedtas av kommunestyret før 

de anvendes for videre prosjektering. 

 

Etter at de fem første delene av planfasen er avsluttet gjennomføres resten 

av prosjektet som en totalentreprise som omfatter bygnings- / 

utomhusplanlegging og bygging, også kalt funksjonsbeskrevet 

totalentreprise. Hovedfasene i denne delen av prosjektet består av: 

      6.   Prekvalifisering av interesserte tilbydere 

      7.   Oppnevne jury for evaluering av tilbud / løsninger  

     8.   Kommunestyret vedtar hvilken tilbyder som får tilbudet 

     9.   Inngå foreløpig kontrakt med forbehold om enighet og  

           endelig politisk godkjenning av prosjektet 

   10.   Vinnerutkastet videreutvikles sammen med bestiller og  

           revidert pris framarbeides – som så skal danne grunnlag for  

           endelig kontrakt og politisk vedtak om finansiering 

   11.   Endelig politisk godkjenning og finansiering av prosjektet 

   12.   Endelig kontrakt med tilbyder undertegnes 

   13.   Bygging, bygge- / prosjektledelse 

   14.   Avslutning med kontroll og rapport, - offisiell åpning 

 

Rutiner for 

rapportering til og 

vedtak i 

kommunestyret 

 

Rådmannen rapporterer til kommunestyret ved: 

 Behov hos rådmann og / eller kommunestyret 

 Ferdig utarbeidet geoteknisk rapport 

 Starten og halvt utført byggefase 

 Avsluttet prosjekt 
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Kommunestyret fatter vedtak angående prosjektet ved: 

 Behov hos rådmann eller kommunestyret 

 Ferdig revidert masterplan 

 Ferdig romprogram / funksjonskrav 

 Gjennomført anbudskonkurranse, hvem det inngås kontrakt med 

 

Kapasitets- og 

investeringsplan 

Norconsult har laget en utredning om ”Kapasitetsutbygging i barnehager 

og skoler” i Skaun kommune. I samsvar med denne utredningen skal 

Børsa barneskole etter gjennomføring av dette byggeprosjektet ha en 

kapasitet på 300 elever. Barneskolens behov for gymnastikklokaler 

vurderes gjennom flere alternativer, samt at evt. sambruk av 

lokaler/spesialrom vurderes for Børsa skole og Skaun ungdomsskole.  

 

Skolebygningen skal enkelt kunne utvides med påfølgende byggetrinn.   

 

Ombygging og 

tilbygg  

eller alt nytt 

I forrige forprosjekt for Børsa barneskole ble det konkludert med at det 

var økonomisk riktig på kort og lang sikt å bygge alt nytt.  

Tomtevalg, 

estetikk og 

stedsdannelse 

I samsvar med gjeldende reguleringsplan for sentrum og masterplan for 

skoler, barnehager og idrettsanlegg i Børsa, skal nytt bygningsanlegg for 

barneskolen ligge i / ved nåværende arealer for barneskolen. 

 

Gjeldende reguleringsplan skal legges til grunn for materialvalg og 

utforming av bygningsanlegget. Nytt skoleanlegg skal estetisk tilpasses 

eksisterende bebyggelse i sentrum. Anlegget skal plasseres og utformes 

slik at det er første bidrag til dannelse av et attraktivt, sentralt og felles 

sted for skolene, barnehagene og idrettsanlegget i Børsa. Dette oppvekst- 

og idrettsstedet skal innen tomteområdet plasseres så nært Børsa 

prestegard og rådhuset som mulig for å lette kommunikasjon og dermed 

styrke stedets attraktivitet. Oppvekst og idrettsanlegget skal henvende seg 

funksjonelt og estetisk til Fv 803 slik at den som en glidelås kan binde 

sentrumets steder på begge sider av hovedgaten sammen.  

 

Økonomi I budsjettet for 2012 er bevilget kr 2,4 mill. til planarbeidet. 

 

I økonomiplan for 2013 til 2015 er det vedtatt  kr 125 000 000 til 

”bygging av skole i Børsa” fordelt med kr 62 500 000 på hver av årene 

2014 og 2015. 

 

Tidsfrister Ut fra budsjett og økonomiplan vedtatt desember 2011 skal planarbeidet 

gjennomføres innen utgangen av 2013 (kun bevilgning for 2012) og 

byggearbeidene innen utgangen av 2015. Ut fra status i planarbeidet er det 

knapt med tid.  
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SAKSDOKUMENTER: 

1 Sak 35/12 Bygging av skole i Børsa, behandlet i K-styret 10.05.12 Utsendt tidligere 

 

 

 

Saksframlegg 
I møte 10.05.12 vedtok kommunestyret å oppnevne formannskapet som initieringskomite for 

byggeprosjektet ”Bygging av skole i Børsa” med Jon P. Husby som leder og rådmann som 

sekretær. Vedtaket omfattet beskrivelse av komiteens mandat. 

 

Komiteen har hatt to møter og i samsvar med mandatet legges med dette fram forslag til 

prosjektets rammebetingelser inklusivt organisering, delegering og mandat. 

 

I komiteens første møte orienterte Norconsult om deres foreløpige utkast til en utredning om 

kapasitetsutbygging i barnehager og skoler i Skaun kommune. I komiteens siste møte 

orienterte en representant for Trondheim kommune om erfaringer med anbudsmetoden 

funksjonsbeskrevet totalentreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

Saken er i samsvar med budsjett for 2012 og økonomiplan for 2013 – 2015. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 67/12 

Arkivkode: 011  

Arkivsaksnr:  12/702 

Saksbehandler: Ann Karin Viggen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

67/12 Kommunestyret 27.09.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 - FASTSETTING AV 

VALGDAG 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Skaun kommune gjennomfører stortingsvalget og sametingsvalget 2013 med en valgdag – 

mandag 9. september 2013. 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Brev dat. 27.03.2012 fra Det kongelige kommunal- og regionaldepartement  

(Ikke utsendt). 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Kommunal- og regionaldepartementet meddeler i brev at i statsråd 23.03.2012 er valgdag for 

stortingsvalget og sametingsvalget 2013 fastsatt til mandag 9. september 2013. 

 

Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) - bestemme at det i 

vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september 2013. 

 

I valglovens § 9-2 (Fastsetting av valgdag) står det følgende: 

(1) Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag.  

 

(2) Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det på ett 

eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. 

Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.  

 

I Skaun kommune kan en vise til sedvane med gjennomføring av kun en valgdag. Ved valget i 

2009 ble det innført en tidligstemmeordning med mulighet for å avgi stemme fra 1. juli. Denne 

ordningen vil også bli videreført ved valget i 2013. 

 

Tilrettelegging for tidligstemmegivning og forhåndsstemmegivning avlaster og reduserer 

behovet for å gjennomføre valg med 2 valgdager. 
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Det foreslås derfor ingen endring av foregående valgårs praksis. 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

Legges inn i budsjett for 2013. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 68/12 

Arkivkode: 144 Q80  

Arkivsaksnr:  12/1510 

Saksbehandler: John Ivar Reitan 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

29/12 Plan og miljøutvalget 04.09.2012 

68/12 Kommunestyret 27.09.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

NY TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKAUN KOMMUNE, 2013-2016 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: 

Rådmannens forslag til Trafikksikkerhetsplan 2013-2016 innstilles. 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

Vedlegg 1: Trafikksikkerhetsplan 2013-2016 

 

SAKSFRAMLEGG: 

 

Bakgrunn 

Skaun kommune reviderte sin trafikksikkerhetsplan siste gang i 2007. Tiltaksdelen har vært 

revidert hvert eneste år etter dette, som bl.a et grunnlag for å søke Statens vegvesen om 

trafikksikkerhetsmidler i ”Aksjon skoleveg” og ”Støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak” 

 

Det er fra Statens vegvesen kommet tilbakemelding i brev av 17.3.2011 om at prioriteringer 

for tildeling av midler skjer til planer som først og fremst følger deres veileder for dette 

(Håndbok 209) og likeså følger retningslinjer satt i Sør Trøndelags fylkes 

trafikksikkerhetsplan. De viktigste endringene er fokus visjon og målsetting som er satt med 

bakgrunn i de styrende overordnede planene og retningslinjene. Kommunens visjon og 

hovedmål er basert på ”0-visjonen” og ”Vi skal rive Trollveggen”. Det siste er den nasjonale 

satsingen med fokus på drepte og alvorlig skade blant ungdom i trafikken. Dette er også ihht 

Sør Trøndelags fylkes trafikksikkerhetsplan. 

 

Den nye trafikksikkerhetsplanen for Skaun kommune er basert på denne veilederen og har 

fokus på visjoner og mål som er satt i overordnet planlegging. Planen er også basert delvis på 

oppbygningen og innhold i tilsvarende planer i andre kommuner i nærområdet.  
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Tiltaksdelen vil fortsatt bli tatt opp til revidering hvert år. Da søknadsfristen for midler et 1. 

september bør dette gjøres hvert år i siste møte før sommeren i PMU. 

 

Av flere årsaker ble det i år satt av litt liten tid til revidering av planen. Dette gjør at planen 

ikke blir vedtatt for søknadsfrist for ”Aksjon skoleveg” går ut 1. september. Det blir 

administrativt søkt før 1. september til ”Aksjon skoleveg”, men dette ut i fra forslag til plan og 

meldt at endelig vedtak sendes etter så fort som mulig. For neste rullering bør vi prioritere en 

mer tverrfaglig involvering, og forslag om dette er tatt med i planen. Dette er i samsvar med 

Vegvesenet sin Håndbok 209. 

 

Visjon og mål 

Med hensyn på de krav som stilles til en slik plan er denne trafikksikkerhetsplanen noe større 

enn de som har vært tidligere, og følger et oppsett der planen beskriver kommunens visjon, 

mål og strategi med tiltak for å nå disse innenfor trafikksikkerhetsområdet. 

 

Som tidligere nevnt er de overordnede mål ”0-visjonen” og ”Vi skal rive Trollvegen”.  

 

Som kommunens delmål er dette satt opp som forslag: 

 

 Det skal ikke skje trafikkulykker ved skolene og ikke alvorlige trafikkulykker på veg til 

og fra skolene. 

o Fokus på nybygging av gang og sykkelveger ved utvidelse av boligområder 

o Forgjengeroverganger over kjøreveg langs skoleveger 

o Vegbelysning langs skoleveg 

o Ryddige trafikkforhold i skoleområdene 

 Samtlige veger; kommunale- og fylkesveger, skal være riktig skiltet. Fartsnivået skal 

være tilpasset vegen, dens brukere og fartsnivået skal overholdes.  

o Fartsreduserende tiltak der det er behov, primært i 30 soner og skoleveg 

o Skilting skal være klar, f.eks forkjørsveg/vikeplikt 

 TS-opplæring til alle i grunnskoler og barnehager, samt holdningsskapende 

informasjon til øvrige del av kommunens innbyggere.  

 

 

Strategi 

Planen beskriver videre arbeidet med trafikksikkerhet i kommunen i dag og hvilke strategier 

kommunen kan følge videre.  

 

Strategien er i hovedsak et videre arbeid på dagens nivå, men også at kommunen har et 

potensial i å kunne sette mer fokus på trafikksikkerhet. Dette er i henhold til de nye 

overordende mål som legger større vekt på å skape sunne holdninger hos alle trafikanter. Dette 

forutsetter involvering på flere nivå og i flere enheter. I strategien er det noen betraktninger og 

forslag om forbedring av dette. 
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Tiltak 

Ambisjonsnivået for konkrete tiltak er omtrent på linje med det som har vært de senere årene. 

De første tiltakene er videreføringer av noen påstartede strekninger med nye gatelys. 

 

Det er i planen et forslag til at en bør øke ambisjonene noe ved rullering av planen. For 

kommunale veger vil det derimot kreve mer midler fra kommunen til f.eks gatelys, rekkverk, 

asfaltering og fartsdempende tiltak. 

 

En gjentakende utfordring er skoleområdene. Der er det flere steder uklare kjøremønster, 

uorganiserte parkeringsplasser og uklart hvor en skal sluse gående. En må vurdere om det er 

mulig for kommunen å bidra med høyere egenandeler, og likeså bevilge mer til egne tiltak i 

disse områdene. 

 

Tiltak 2012 

I formannskap og kommunestyre ble det i mai satt av 100 000.- av driftsoverskuddet til 

trafikksikkerhetstiltak. Disse var ment til nytt rekkverk på den kommunale vegen over 

Buvikåsen (svingen ved Åsen). Endelig prioritering var forutsatt gjort i 

trafikksikkerhetsplanen. Dette er lagt inn som det eneste tiltaket i 2012. 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

- Tiltak på fylkesveg dekkes i sin helhet av fylket.  

- Tiltak på kommunal veg dekkes 60% av fylket og med 40% egenandel av kommunen.  
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 69/12 

Arkivkode:  

Arkivsaksnr:  12/1590 

Saksbehandler: Geir Evjen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

27/12 Formannskapet 06.09.2012 

69/12 Kommunestyret 27.09.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

FOLKEVALGT STYRING AV TJENESTESAMARBEIDET I ORKDALSREGIONEN 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

(Styringsgruppa tilråding til likelydende vedtak i kommunestyrene:) 

 

For å sikre åpenhet og tillit vil kommunene i Orkdalsregionen etablere god folkevalgt styring 

av samarbeidsordningene sine. 

 

Vertskommunemodellen framstår nå som den mest aktuelle styringsmodellen for 

tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen. 

 

På fagområder der det er aktuelt å utøve myndighet etter særlov på interkommunalt nivå, 

etableres ei folkevalgt nemnd knytta til vertskommunesamarbeidet. Det samme gjelder på 

fagområder som omfattes av stor politisk interesse. 

 

På enkelte fagområder kan det likevel være aktuelt å velge interkommunalt selskap (IKS) eller 

ordninger etter kommunelovens § 27. Dette gjelder særlig fagområder der andre regioner har 

valgt ei slik organisering og det derfor finnes erfaringer å høste av. 

 

SAKSDOKUMENTER: 

- Arbeidsgruppas sluttrapport, datert 09.03.2012 

 

Denne finnes også på www.orkdalsregionen.no under "Prosjektet for tjenestesamarbeid" og 

"Rapporter og utredninger våren 2012". 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 
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Orkdalsregionen og de enkelte kommunene har i mer enn et år drøfta hvordan en kan etablere 

god folkevalgt styring av samarbeidsordningene sine, for å sikre åpenhet og tillit blant folket i 

regionen. 

 

De to hovedmodellene for folkevalgt styring av interkommunalt samarbeid er 

samkommunemodellen og vertskommunemodellen. Alle kommunestyrer drøfta folkevalgt 

styring i minst to omganger i første halvår 2011. Arbeidet ble videreført i ei arbeidsgruppe 

med tre rådmenn,  

som bearbeidet og vurderte kjent kunnskap om folkevalgte styringsmodeller og konkluderte 

slik i mars 2012: 

 

Arbeidsgruppa har pekt på styrker og svakheter ved hver av de to hovedmodellene. Gruppa 

mener at samkommunemodellen er best egnet til helhetlig folkevalgt styring og til å stå for 

videre utvikling av samarbeidet i regionen. Mye taler derfor for at regionen på sikt bør gå inn 

på samkommunemodellen. 

  

Det vil uansett ta noe tid å enes om å etablere en samkommune, og noen av 

deltakerkommunene har uttrykt betydelig skepsis til å gå inn på denne modellen. Dette kunne 

tilsi ei pragmatisk løsning der en i en periode vinner erfaringer, først og fremst med 

vertskommunesamarbeid med folkevalgte nemnder, men også med andre organisasjonsformer. 

Så kunne en seinere gå videre til samkommunen når omfanget av tjenestesamarbeid i regionen 

har nådd et visst omfang. 

  

Ei slik midlertidig løsning betinger at en snarest får på plass en ny og mer formalisert 

organisasjon til å ta seg av regionrådsoppgavene. Her viser arbeidsgruppa til si særskilte 

innstilling om å etablere ”Orkdalsregionen” med nye vedtekter etter kommunelovens § 27.  

 

 

Ved første gangs behandling 13.04.2012 uttalte styringsgruppa bl.a. følgende: 

 

Styringsgruppa har betydelig sans for vertskommunemodellen og signaliserer skepsis til å 

løfte fram samkommunemodellen nå som det riktige valget for regionen på lang sikt.  

 

Styringsgruppa behandla denne saken igjen 03.07.2012 og vedtok da si tilråding til vedtak. 

 

Det er enighet om at det er svært uheldig å etablere omfattende samarbeid uten å ha god 

folkevalgt styring, fordi dette lett vil undergrave folks tillit til samarbeidsordningene. Samtidig 

vil en unngå å lage alt for kompliserte styringsordninger. 

 

Det ser i dag ikke ut til å være mulig på kort sikt å etablere tjenestesamarbeid på så mange 

fagområder med en fast krets av deltakerkommuner. Vertskommunemodellen framstår derfor i 

dag som den mest aktuelle styringsmodellen. På enkelte områder er også andre modeller 

aktuelle. 
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Deltakerkommunene blir herved invitert til å gjøre et prinsippvedtak om dette, som ei 

avslutning på prosessen som er gjennomført omkring folkevalgt styring. 



  Sak  70/12 

 

SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 70/12 

Arkivkode:  

Arkivsaksnr:  12/1589 

Saksbehandler: Geir Evjen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

26/12 Formannskapet 06.09.2012 

70/12 Kommunestyret 27.09.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

NYE VEDTEKTER FOR ORKDALSREGIONEN 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

(Forslag til likelydende vedtak i kommunestyrene:) 

Skaun kommune ønsker å være tilsluttet regionsamarbeidet i Orkdalsregionen og godkjenner 

de framlagte vedtektene, som skal gjelde fra 01.01.2013. 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Utkast til vedtekter for ”Orkdalsregionen”, revidert etter møtet i Samarbeidskomiteen for 

Orkdalsregionen 03.07.2012. 

2. Nåværende vedtekter 

 

Det vises også til sluttrapporten fra arbeidsgruppa for folkevalgt styring, som finnes på  

www.orkdalsregionen.no under "Prosjektet for tjenestesamarbeid" og "Rapporter og utredninger 

våren 2012". 

 

SAKSFRAMLEGG: 

De nye vedtektene innebærer ei mer omfattende formalisering av det eksisterende 

regionsamarbeidet. Samarbeidet forankres heretter i kommunelovens § 27. Den nåværende 

”Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen” blir til ”Orkdalsregionen” som styres av 

regionrådet, der ordførerne har stemmerett. 

 

Ambisjoner i en tidlig fase i arbeidet om å organisere samarbeidet i form av et eget sjølstendig 
rettssubjekt er forlatt. Grunnen er at ordførerene etter ny lovgivning med ei slik løsning lett ville bli 
inhabile ved behandling av regionsaker i egen kommune. 

 

Det går derfor nå fram at ”Orkdalsregionen” ikke er et eget rettssubjekt og at kontorkommunen er 
formell arbeidsgiver for evt ansatte. Valget av kontorkommune er overlatt til regionrådet. 
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Ellers går det tydelig fram i § 2 at regionrådet ikke har myndighet til sjøl å etablere interkommunalt 
samarbeid uten at deltakerkommunene godkjenner det i hvert enkelt tilfelle. 

 

Noen tok under møtet i Samarbeidskomiteen 03.07.2012 til orde for et anna navn på regionen, men 
fremmet ikke noe konkret forslag. ”Orkdalsregionen” blir derfor stående. 

 

Det er ikke avklart om ”Orkdalsregionen” skal ha egne ansatte eller kjøpe sekretariatstjenester 
eksternt. Vedtektene åpner for begge muligheter og overlater til regionrådet sjøl å avgjøre dette 
spørsmålet.   

 

En prosess knytta til videreutvikling av oppgaver og arbeidsmåter skal gjennomføres i andre halvår 

2012 og vil involvere ulike eksterne aktører i og utenfor regionen som det er naturlig å samarbeide 

med. Opplegget for dette arbeidet blir nærmere drøfta på møtet i Samarbeidskomiteen 24.08.2012. Det 

er aktuelt å hente inn konsulenttjenester til deler av arbeidet, som må være ferdig i god tid før 

årsskiftet. 

 

Hver enkelt deltakerkommune i Samarbeidskomiteen må nå avklare hvilket forhold kommunen 
ønsker å ha til ”Orkdalsregionen” i framtida”.  

 

Her er det verdt å merke seg at Samarbeidskomiteen har vedtatt at ansvaret for iverksetting og 

videreutvikling av det tjenestesamarbeidet som kommunestyrene måtte vedta, fra 01.01.2013 

skal legges inn under ”Orkdalsregionen” og sekretariatet der.  

 

Samarbeidskomiteen ber om at kommunestyrene vedtar det vedlagte utkastet til 

vedtekter for ”Orkdalsregionen” innen utgangen av september 2012, med sikte på at 

disse skal gjelde fra 1. januar 2013. 



  Sak  71/12 

 

SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 71/12 

Arkivkode: 141  

Arkivsaksnr:  12/1020 

Saksbehandler: Sigve A. Laugsand 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

53/12 Kommunestyret 20.06.2012 

71/12 Kommunestyret 27.09.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

PLANPROGRAM REVISJON 2012 - 2013 AV SAMFUNNSPLAN OG AREALPLAN, 

ETTER HØRING 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: 

Vedlagte ” Planprogram, revisjon av samfunnsplan og arealplan 2012 - 213, ”Sammen om det 

gode liv” vedtas som framlagt i denne saken. 

 

Bevilgning for gjennomføring av planprogrammet tas med i økonomirapport nr. 2 for 2012 og 

i budsjettbehandlingen for 2013 i samsvar med økonomiske vurderinger i dette 

saksframlegget. 

 

 

SAKSDOKUMENTER:  

  1   Sak 53/12 i kommunestyrets møte 20.06.12: Forslag til planprogram 

       revisjon 2012 – 2013 av samfunnsplan og arealplan, høring   utsendt tidligere 

  2   Planprogram,  revisjon av samfunnsplan og arealplan 2012 - 213,  

       ”Sammen om det gode liv”       vedlegg 1 

  3   Vedlegg til Planprogram, statistikk, prognoser og oversikter   vedlegg 2 

  4   Uttalelse fra Marie Engen og Gunnar Bjørkøy, vegkryss på E 39 i Viggja vedlegg 3 

  5   Uttalelse fra Paul Espen Pedersen til ny arealplan for Brekka fjæra i Buvika vedlegg 4 

  6   Høring av forslag til planprogram revisjon 2012 – 2013 av 

       samfunnsplan og arealplan fra fylkeskommunen    vedlegg 5 

  7   Innspill fra Sissel og Ragnar Ingdal ang. gbr 129/1    vedlegg 6 

  8   Skaun Arbeiderparti, uttalelse i forbindelse med høring av planprogramet vedlegg 7 

  9   Uttalelse fra Statens vegvesen       vedlegg 8 

10   Uttalelse til planprogran fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag   vedlegg 9 
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SAKSFRAMLEGG: 

I samsvar med kommunens planstrategi, vedtok kommunestyret 20.06.12 å sende forslag til 

planprogram for revidering av samfunnsplan og arealplan på høring og legge den ut til 

offentlig ettersyn. I samsvar med vedtaket har planene vært til høring / ettersyn i perioden 22. 

juni – 28. august 2012. Skaun Arbeiderparti fikk innvilget sin søknad om utsatt høringsfrist til 

31.08.12. 30.08.12 sendte vi purring på uttalelser til de offentlige sektorene som ikke hadde 

svart innen fristen.  

 

Innen høringsfristen hadde vi mottatt uttaleser fra og med vedlegg 2 til og med vedlegg 7. Siste 

uttalelse ble mottatt 05.09.12 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Uttalelsen i vedleggene 4 og 

6 gjelder forslag til konkrete arealanvendelser i arealplan og vil bli inkludert i revisjon av den. 

Øvrige uttalelser er relevant for planprogrammet og blir behandlet i denne saken.  

 

Høringsuttalelse fra Marie Engen og Gunnar Bjørkøy, vedlegg 3 

Et kryss i Viggja på E 39 vil ha stor regional betydning. Kostnadene for etablering av et slikt 

vegkryss bør dekkes på samme måte som de øvrige kostnadene for E 39. Krysset vil ha stor 

betydning for nåværende og framtidige beboere i området. Grunneier er fortsatt positiv til 

grunnavståelse for å skape utvikling i området. 

 

Kommunens kommentar: 

Tema som her tas opp er allerede inkludert i planprogrammet.  

 

Høringsuttalelse fra fylkeskommunen, vedlegg 5 

Blant annet uttaler de: 

- Skaun sin rolle i og forventninger til regionen bør drøftes i samfunnsplanen 

- Overordnet grønnstruktur, ivaretagelse av viktige kulturminner og –landskap samt et 

godt sykkelvegnett er viktige faktorer for gode oppvekstmiljøer med vektlegging av 

folkehelseaspektet. 

- Befolkningsveksten gir behov for sikring av friluftsarealer og et utbyggingsmønster der 

kollektivtilbudet prioriteres av hensyn til klima. 

 

Kommunens kommentar: 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune sine anbefalinger vil bli vektlagt i det videre planarbeidet. 

 

Høringsuttalelse fra Skaun Arbeiderparti, vedlegg 7 

Foreslår at det i programmet tas inn et punkt om skolestruktur. I den forbindelse må det finnes 

eksakte elevtall for skoler og barnehager i dag og så langt det er mulig for framtida. Videre er 

det viktig å utrede lærertettheten og utarbeide en skolebruksplan. 

 



  Sak PS  71/12 

 

  Side 20 av 32   

Skaun Arbeiderparti mener mulighetene for sjølbygging er bedre dersom kommunen kjøper 

tomteområder og selger de til de som ønsker å bygge boliger.  

 

Kommunens kommentar. 

I planprogrammets tema ”Vurderinger av aktuelle tema, behov for utredninger”, tredje avsnitt, 

tilføyes som siste setningene: Vurdering av skolestruktur kan være en videreføring av denne 

kapasitetsutredningen. 

 

I planprogrammets tema ”Vurderinger av aktuelle tema, behov for utredninger”, fjerde avsnitt, 

tilføyes som de to siste setningene: Befolkningsvekst og boligbygging reiser spørsmålet om 

kommunen skal aktivt bidra til en større andel selvbyggere. Temaets aktualitet framgår av 

innbyggerundersøkelsen og programhøring. 

 

Gjennom samarbeidet i Trondheimsregionen har kommunen en vedtatt vekstmodell der 

elevtall inngår. Denne vekstmodellen vil bli revidert samtidig med samfunnsplanen. Dagens og 

prognoserte elevtall er også utredet i rapporten fra Norconsult 2012 om kapasitetsutvikling for 

skoler og barnehager i kommunen. 

 

Høringsuttalelse fra Statens Vegvesen, vedlegg 8 

Statens vegvesen har ingen merknader til programmet. 

 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, vedlegg 9 

Fylkesmannen legges vekt på følgende momenter: 

Samfunnsplanen 

- Lag konkrete mål for miljøarbeid og for bruk / vern av arealressurser 

Arealplanen 

 Miljøvern: 

- Planprogrammet skal redegjøre for konsekvensutredninger 

- Etablere ”grønn strek” for å sikre arealer for biologisk mangfold og nærutfartsområder 

av hensyn til bomiljø og folkehelse. 

- Næringsarealer er en av hovedutfordringene i planarbeidet 

- Minner om at Skaun kommune har forpliktet seg til å følge retningslinjene i IKAP. 

Fylkesmannen forventer at temaene utnytting og lokalisering blir drøftet i den videre 

kommuneplanprosessen 

- Oppfordrer kommunen til å oppdatere sine viltkart 

- Strandsonepolitikken bør bygge på kartlegging av verdier, helhetlig vurdering av 

arealbruken og avklaringer gjennom kommuneplanen. 

- Nødvendige utredninger med hensyn til miljø: 

 Behovet for nye bolig-, nærings- og industriområder med tanke på forutsett 

befolknings- og næringsutvikling 

 Status for bolig-, nærings- og industriområder i dag med fokus på hvor store 
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arealer som er planavklarte og hvor store arealer som er ubebygde 

 Lokalisering av nye bolig-, nærings- og industriarealer og utforming og 

utnyttelse av disse 

 Konsekvenser av nye utbyggingsområder med tanke på forurensning i form 

av støy, støv, grunn- og vannforurensning, samt avrenning. 

 Nye utbyggingsområders konsekvenser for strandsonen, vann og vassdrag, 

friluftsinteresser og biologisk mangfold 

Landbruk og bygdeutvikling: 

- Kulturlandskapshensyn må vektlegges 

- Vurder kartfesting av kjerneområder for landbruk 

- Skogens betydning i klimasammenheng 

- Legg vekt på fortetting / høg arealutnyttelse, bruk bestemmelser for eksempel 

minimum antall boliger pr daa. Anbefaler parkering under bakken. 

- Forventer at kommunen følger opp anbefalingene i IKAP 

 

For jord- og skogressurser er det viktig at følgende utredes: 

 Arealomfang 

 Arealkvalitet: Jordens og skogens produksjonsevne (bonitet) 

 Arronderingsmessige forhold før og etter tiltak 

 Driftsmessige konsekvenser 

 Indirekte konsekvenser 

o press mot tilgrensende landbruksområder 

o vekstretning 

o adkomst til tilgrensende landbruksområder 

 Konsekvenser for kulturlandskap 

 Eventuelle avbøtende tiltak 

Samfunnssikkerhet, Barn og unge, Sosial og helse 

- Ingen merknader. 

 

 

Kommunens kommentar. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sine anbefalinger vil bli vektlagt i det videre planarbeidet. I 

eksisterende arealplan har kommunen innarbeidet en markagrense. Angående biologisk 

mangfold – kommunen er i gang med en grovkartlegging av naturtyper. Angående 

arealutnytting inklusivt parkering - Skaun kommune var tidlig ute med relativt høg 

arealutnytting i tettstedsplanene fra 2003, - blant annet parkeringsanlegg og parkering i kjeller. 

Fylkesmannens anbefalte tema for utredning ved revisjon av arealplan tas inn i 

planprogrammet. 

 

Folkemøter, planprogram og revisjon av samfunnsplan og arealplan 

Det ble arrangert tre folkemøter: 12.06.12 rådhuset Børsa, 13.06.12 Buvik skole, 14.06.12 

barneskolen på Venn. Totalt deltok ca. 70 innbyggere i tillegg til en god del av 

kommunestyrets medlemmer. Ordfører ledet folkemøtene der rådmann og arkitekt Selberg 
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orienterte og innledet til gruppearbeid og debatt. I samsvar med formålet med folkemøtene ble 

innbyggerne engasjert i en overordnet og innledende fase til revisjon av samfunnsplan og 

arealplan. Møtene gav ingen konkrete forslag til endringer i planprogrammet. 

 

Rådmannen etablerte en programgruppe for å bistå i utarbeidelsen av forslag til planprogram. 

Gruppen har bestått av Jon P. Husby, Lars Arne Pedersen, Katrine Lereggen, Anders Nordgård 

Larsen og Sigve A. Laugsand. Det er gjennomført et møte og gruppen er forelagt forslag til 

denne saken. I forbindelse med folkemøtene oppfordret ordfører kommunestyrets medlemmer 

til å komme med innspill, samt å delta på folkemøtene.  

 

Endret framdriftsplan for samfunnsplanen 

En har funnet det riktig å justere tempoplanen for revisjon av samfunnsplanen. Dette gjelder 

fra og med vedtatt planprogram. Årsaken til justeringen er hovedsakelig mer tid til involvering 

i revisjonsarbeidet. 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

 

Aktivitet Kostnad kr 

ekskl. mva. 

Finansiering, kr 

kommunalt driftsbudsjett ekskl. mva. 

2012 2013 

7 Annonser, 6 folkemøter, foredragsholdere 160 000   80 000 

 

80 000 

Utredning optimal kapasit.invest. skoler / barnehager 300 000 100 000 

tilsk. fylk.m.   200 000  

 

Kartlegging biologisk mangfold 250 000   50 000 

tilsk.  fylk.m.   200 000  

 

Utredninger 300 000  300 000 

Ekstern tegnesbistand arealplan 250 000  250 000 

Kommunalt ansatte, fag og administrasj. 700 000 350 000 350 000 

Diverse uforutsett 260 000 130 000 130 000 

Sum 2 220 000 1 110 000 1 110 000 

 

Ressursbehovet beskrevet ovenfor inkluderer ikke uforutsette utredninger og / eller ekstra 

saksbehandling som følge av innsigelser eller andre uforutsette årsaker. Høringen av 

planprogrammet har medført økt behov for utredninger tilknyttet arealplan med tilsvarende 

økte kostnader. Manglende bevilgningsvedtak er markert med understreking av vedkommende 

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

 

Utvalgssaksnr: 72/12 

Arkivkode: A22 &00 

Arkivsaksnr:  12/852 

Saksbehandler: Hege Røttereng 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

24/12 Helse, oppvekst og kulturutvalget 04.09.2012 

72/12 Kommunestyret 27.09.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I SKAUN KOMMUNE 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

De foreslåtte endringene i vedtektene for skolefritidsordningen i Skaun kommune vedtas slik 

de foreligger i saksdokument 1, med følgende endringer i pkt 8., andre avsnitt: 

Setningene: ”SFO holder stengt f.o.m. 24.12 og til første virkedag etter jul, og i skolens 

påskeferie”, erstattes av ”SFO holder stengt f.o.m. 24.12 og til første virkedag etter nyttår, og i 

skolens påskeferie”. 

Vedtektene trer i kraft 01.08.2013. 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Forslag til endring av vedtekter for skolefritidsordningene i Skaun kommune.  

2. Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget for Buvik skole 

3. Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget for Børsa skole 

4. Referat fra møtet i samarbeidsutvalget for Viggja Oppvekstsenter (ikke utsendt) 

 

SAKSFRAMLEGG: 

REVISJON AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I SKAUN 

KOMMUNE 

Det framlagte forslaget til endring av vedtektene for skolefritidsordningene (saksdokument 1) 

er utarbeidet på grunnlag av gjennomgang i fagnettverk for lederne av skolefritidsordningene i 

Skaun.  

 

Endringene i vedtektene går ut på at man i forslaget sier at søkere som har fått innvilget plass 

ved skolefritidsordningene beholder plassen til den sies opp skriftlig. Tidligere har man hatt en 
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årlig søknadsprosess for alle brukere av tilbudet. Man ser for seg at endringen gjør det mer 

forutsigbart for brukerne av tilbudet, samt at det frigjør administrasjonstid. 

 

Det foreslås videre å endre tilbudet til et tredelt plasstilbud ved å tilby opphold i 1 – 6 timer pr 

uke, 7 – 12 timer pr uker og hel plass for brukere som har behov utover 12 timer. Tilbudet om 

halv plass er i dag inntil 15 timer pr uke og hel plass er tilbud om behov utover 15 timer pr 

uke. I tillegg er det gitt anledning til å kjøpe enkelttimer, selv om man ikke har søkt plass ved 

skolefritidsordningen. Endringene foreslås for å møtekomme brukere som har behov for 

opphold som tilsvarer mindre enn halv plass, samt at det også medfører en mer forutsigbar og 

hensiktsmessig disponeringen av bemanningen. 

 

Halv plass foreslås redusert fra 15 timer pr uke til 12 timer pr uke. Som følge utvidet skoledag 

og tilbud om gratis leksehjelp er den totale oppholdstiden ved skolefritidsordningen redusert. 

Dermed anses det naturlig at man også reduserer tilbudet om opphold i forhold til halv plass. 

Forslaget er sendt ut på høring til alle barneskolenes samarbeidsutvalg. Det har kommet inn to 

høringsuttalelser (saksdokument 2 og 3), samt et referat fra møte i samarbeidsutvalget ved 

Viggja Oppvekstsenter. Det er ikke mottatt høringsuttalelser fra Venn Oppvekstsenter og 

Jåren/Råbygda Oppvekstsenter.  

 

Samarbeidsutvalget ved Viggja Oppvekstsenter har følgende merknader til forslaget til 

reviderte vedtekter for skolefritidsordningene: 

Høringsbrev vedtekter for skolefritidsordningene i Skaun kommune: 

Alle foreldre med barn i SFO har fått mulighetene til å komme med innspill. Ingen merknader. 

FAU ønsker å få tilføyd under pkt 8, siste avsnitt: Ved oppvekstsenterne vil det bli tilbudt 

opphold i barnehagen ved to eller færre påmeldte. Det kan også samarbeides under skolen 

ferier. SU sier seg enig i dette, og blir altså SU`s høringsuttalelse.  

 

Høringsuttalelsen fra samarbeidsutvalget ved Børsa skole har uttalelser i forhold til pkt 5.4 

Tilbudet og pkt 8. Åpningstid. 

 

Høringsuttalelsen fra samarbeidsutvalget ved Buvik skole har uttalelser i forhold til pkt 5.4 

Tilbudet. 

 

I brev av 13.06.12 fra Revisjon Midt-Norge IKS gis det tilbakemelding til Skaun kommune 

etter årsrevisjonen 2011 om at tilbudet der brukerne faktureres pr. time de benytter SFO 

medfører mye arbeid å regne ut og stor risiko for manuelle feil (regnefeil, skrivefeil og 
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lignende). Det påpekes at dette angår god rutine, en god intern kontroll og å følge 

bokføringslovens bestemmelser om arkivering av salgsdokumenter. 

 

For å ivareta barnehagenes forutsigbarhet ønsker ikke Rådmannen at det åpnes for at elever 

kan delta sammen med barnehagene på skolefridager med få påmeldte på 

skolefritidsordningen.  

Rådmannen redegjør for forslag til endringer i forhold til pkt 5.4 Tilbudet i saksframlegget.  

Rådmannen ser at det kan stilles spørsmål ved når første åpningsdag etter jul er. På bakgrunn 

av dette anbefaler rådmannen at siste setning i andre avsnitt under pkt 8 endres til ”SFO holder 

stengt f.o.m. 24.12 og til første virkedag etter nyttår, og i skolens påskeferie”. Rådmannen 

opprettholder forslaget om å holde sommerstengt ved SFO 3 uker i juni, da bemannings- 

sitasjonen tilsier at det ikke lar seg gjennomføre og holde åpent gjennom hele sommeren. 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

 

Ingen endringer utover budsjett 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 73/12 

Arkivkode:  

Arkivsaksnr:  12/1306 

Saksbehandler: Hege Røttereng 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

25/12 Helse, oppvekst og kulturutvalget 04.09.2012 

73/12 Kommunestyret 27.09.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

REVIDERING AV PRINSIPPER FOR SIKRINGSSKYSS I SKAUN KOMMUNE 

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: 

 

Det i gangsettes et arbeid med å gjennomgå praksisen for tildeling av sikringsskyss til 

skoleelever i kommunen. Målet for arbeidet bør være: 

 Å fastsette rutiner for hvor ofte sikringsskyssen skal gjennomgås. Dette for å fange opp 

eventuelle endrede forutsetninger for tildeling. 

 Å vurdere kostnaden ved å innføre enkle trafikksikkerhetstiltak framfor å tildele skoleskyss. 

 Å vareta trygg skoleveg og samtidig medvirke til at flere elever kan komme seg til skolen 

uavhengig av skoleskyss. 

 Å få skiringsskyss inkludert i revideringen av kommunens Trafikksikkerhetsplan. 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

 

Retten til sikringsskyss er hjemlet i Opplæringsloven: 

§ 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen  

       Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. 

årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis 

skyss utan omsyn til veglengda.  

 



  Sak PS  73/12 

 

  Side 27 av 32   

Kommunens ansvar er i hovedsak begrenset til elever med særlig farlig eller vanskelig 

skoleveg når avstanden mellom heim og skole er under 2 km for elever på 1. trinn og 4 km for 

elever fra 2. – 10. trinn, såkalt sikringsskyss. Sikringsskyss er skyssrettigheter etter gjeldene 

vedtak, skyss etter søknad i enkeltsaker og skyss med enkeltvedtak etter klage til 

Fylkesmannen.  

 

 

Etter vedtak i Kommunestyret 25.6.2008 saksnr 58/08 utføres sikringsskyss på følgende 

strekninger for elever på nevnte trinn: 

 

RV 709: Elever på 1. trinn sør for Rossvoll 

RV 709: Elever på 1. – 7. trinn på strekningen Eggkleiva til Venn 

RV 709: Elever på 2. – 7. trinn som bor sør for Blekkåøya 

FV 754: Elever på 1. – 7. trinn får skyss til og fra Husbykrossen 

FV 800 (gamle E 39): Elever på 1. – 7. trinn på strekninger der elevene må gå langs 

fylkesvegen, og det ikke er gangveg eller fortau langs fylkesvegen 

FV 802:  Elever på 1. – 4. trinn som bor på Saltnes/Saltneslykkja får skyss til og fra skolen 

hele året pga at nytt kryss ved E39 er komplisert og uoversiktlig, samt at det ikke er 

gangfelt før man passerer krysset ved E39. 

FV 751.  Elever i 1. – 4. klasse som bor sør for Heggelien får skoleskyss. 

 

Det er nå fire år siden prinsipper for skoleskyss ble vedtatt sist. Det har vært en betydelig 

utbygging i kommunen og en vekst i elevmassen siden den gang. Ut i fra at det er i gangsatt et 

arbeid med revidering av Trafikksikkerhetsplan i kommunen, kan det anses at det også er 

betimelig med en gjennomgang av rutiner og kriterier i forhold til sikringsskyss, samt at dette 

ses i en sammenheng med en revidert Trafikksikkerhetsplan.  

 

 

 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 
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Kostnadene Skaun kommune har i forbindelse med sikringsskyss vil variere fra skoleår til 

skoleår, ut i fra elevenes bosetting. For skoleåret 2011/2012 utgjorde sikringsskyssen kr 

155 000,-. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 74/12 

Arkivkode:  

Arkivsaksnr:  12/1382 

Saksbehandler: Kristian Johansen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

26/12 Helse, oppvekst og kulturutvalget 04.09.2012 

74/12 Kommunestyret 27.09.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

FORSLAG NYE SOSIALHJELPSSATSER SKAUN KOMMUNE 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Vedlagte forslag til nye satser for sosialhjelp til livsopphold gjøres gjeldende for Skaun 

kommune. Det foreslås endring i nye satser gjeldende fra og med 1. oktober 2012.  

 

 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

Vedlegg 1; Satser for økonomisk sosialhjelp til livsopphold 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Satsene som gjelder pr. dato (statens veiledende satser) gir noe høyere sosialhjelp i Skaun 

sammenlignet med Trondheim kommune og andre. NAV Skaun mener gjeldende satser bidrar 

til at sosialhjelp i Skaun får en sosial profil som bidrar til at det er mer lønnsomt å motta 

sosialhjelp enn individstønad ved gjennomføring av arbeidsrettede tiltak i NAV. Dette er svært 

uheldig da det også bygger ned motiveringen blant mange unge til å komme i arbeid. 

 

NAV Skaun har tatt utgangspunkt i satsene gjeldende for Trondheim kommune, og vurdert 

kostnadene ved å bo i Skaun kommune å være ca 90 % av Trondheim. Dersom man velger å 

legge seg på en lavere prosentsats vil det slå uheldig ut i forhold til barnefamilier. Siden Skaun 

er en randkommune til Trondheim, vil bokostnadene stadig påvirkes av etterspørselen av 

bolig, og dette vil være økende siden det ikke bygges boliger/leiligheter i takt med behovet. 

 

NAV Skaun foreslår i tillegg at satsene årlig justeres i henhold til prisindeksen, samt det årlige 

rundskriv fra Arbeidsdepartementet vedr. veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til  



  Sak PS  74/12 

 

  Side 30 av 32   

livsopphold. Ansvaret for justering av satsene ivaretas av NAV leder i Skaun basert på 

kommunestyrevedtak knyttet til denne sak. 

 

NAV Skaun foreslår videre økte satser for barn 0-17 år som skal sikre barns oppvekst ikke blir 

vesentlig avvik i forhold til en ”normalsituasjon”. Det foreslås også å gi et julebidrag på  

Kr. 892,- i desember måned pr. barn for å sikre at barn i sosialhjelpsfamilie ikke blir utelatt fra 

julefeiringen. 

 

NAV Skaun foreslår videre et bidragstak på kr 21.600,- pr. familie pr. måned i bo- og 

basisutgifter. Dette tilsvarer 90 % av bidragstaket som gjelder for Trondheim kommune pr. 

dato og skal bidra til å fremme arbeid fremfor sosialhjelp. Videre foreslås at depositum kan gis 

for inntil 3 måneder basert på 3 ganger akseptert husleie jf. Husleielovens § 3-6 og § 9-6. 

 

Bakgrunnen for nye satser er å få en bedre differensiering som bidrar til å styrke barnefamilier 

samtidig som ungdomssats og sats for enslige er vurdert ut fra hva det normalt koster å bo i 

Skaun.  

 

NAV Skaun mener at de nye satsene for sosialhjelp vil bidra til å styrke jobbfokuset og bidra 

til at flere søker mot arbeid uansett alder samt gjennomfører statlige tiltak (utløser statlige 

ytelser) gjennom NAV med sikte på å komme i arbeid. 

 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 75/12 

Arkivkode:  

Arkivsaksnr:  12/1533 

Saksbehandler: Geir Evjen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

75/12 Kommunestyret 27.09.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 - 

31.12.2016 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Følgende velges som forliksrådsmedlemmer: 

 

Medlemmer Varamedlemmer 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 

Formann:  

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Det kongelige Justis- og politidepartement: Valg av forliksrådsmedlemmer og 

skjønnsmedlemmer 2012 (ikke utsendt). 

2. Valgnemndas forslag på medlemmer til forliksråd 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Funksjonstiden for sittende forliksråd utløper 01.01.2013. Kommunestyret må derfor velge 

nytt forliksråd. 

 

Domstolloven § 27 sier følgende: 

«I hver kommune skal det velges et forliksråd. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like 

mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både 

kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. 

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de andre 

som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted…» 
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Domstolloven § 53 sier at forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven gjelder derfor 

også for dem: forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som 

er vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. 

 

I tillegg inneholder § 56 vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem: 

 Vedkommende må ha fylt 25 år 

 Må være under 70 år ved valgperiodens start 

 Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til 
oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt. 

Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta i mot valg. 

 

Domstollovens §71 om hvem som er utelukket pga. stilling, og § 72 utelukket pga. vandel, 

gjelder for forliksrådets medlemmer, så vel som for øvrige lekdommere. Kommunen er 

ansvarlig for å kontrollere vandel, og dette gjøres ved å rette henvendelse til politiet i forhold 

til de foreslåtte kandidater. 

 

Etter § 74 kan en person kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre grunner 

tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to perioder tidligere. 

Departementet understreker at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller utvalg, og 

at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos dem som blir valgt. 

 

Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret bør være 

tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang. 

 

Om valg av formann i forliksrådet bestemmer domstolloven § 27 at kommunestyret velger en 

av forliksrådsmedlemmer til formann. Denne bestemmelsen er slik å forstå at kommunestyret 

først velger tre forliksrådsmedlemmer, med varamedlemmer, og så velger et av medlemmene 

til formann. 

 

Medlemmenes rekkefølge har betydning ved forfall til forliksrådet møter. 

 

Etter valget av forliksråd innberettes dette til Fylkesmannen som utferdiger oppnevnelser for 

de valgte etter den rekkefølge som er fastsatt ved valget dersom han finner valget lovlig. 

 



 

SAKEN GJELDER: 

MELDINGER - KOMMUNESTYRET 27.09.2012  

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Rapport – refererte journalposter (dokumenter). 

2. Rapport – refererte saker. 
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Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

1. 12/1255-5 17.08.2012 PLAN/DK/OLE 610 S02 

 7365/12 Enova SF 

TILSAGN OM TILSKUDD TIL KARTLEGGING OG BEREGNING AV TILTAK 

FOR ENERGIEFFEKTIVISERING AV KOMMUNALE BYGG: 

KOMMUNEPROGRAM SID 12/723 

 

2. 12/1290-4 29.08.2012 STAB/SE/GEV U63 

 7676/12 Skaun lensmannsdistrikt 

UTTALE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ VENN 11.08.2012  

 

3. 12/1479-4 31.08.2012 STAB/SE/GEV U63 

 7828/12 Gofot'n danseklubb 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 

HØST/VINTER 2012 BØRSA SAMFUNNSHUS 15.09.12, SKAUNHALLEN 

20.10.12 OG BØRSA SAMFUNNSHUS 27.12.12 

 

4. 12/1225-5 31.08.2012 STAB/SE/GEV U63 

 7838/12 Koret Våren Viggja 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I 

BØRSA SAMFUNNSHUS 29.09.2012 KORET VÅREN 

 

5. 12/1131-12 04.09.2012 STAB/SE/AKV 033 &17 

 7959/12 Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 

INFORMASJONSBREV NR. 5 - AUGUST 2012 - ORKDALSREGIONEN -

PROSJEKTET FOR TJENESTESAMARBEID  

 

6. 12/1676-2 13.09.2012 STAB/SE/GEV U63 

 8301/12 Buvik Songlag 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I 

SKAUNHALLEN 28.09.2011 - SLUTTET SELSKAP - INNVILGET  

 

7. 12/1131-13 17.09.2012 STAB/SE/AKV 033 &17 

 8394/12 Trondheimsregionen - UTSENDT 

UTSETTELSE AV SAMLING I TRONDHEIMSREGIONEN FOR  

KOMMUNESTYRER/BYSTYRER/FYLKESTING  
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1. 12/839 24.04.2012 RÅD/RÅD/GEV U63 &58 

  SECURITAS AS 

  SALGS- OG SKJENKEKONTROLLER 2012  

 

2. 12/1216 21.06.2012 STAB/ØP/AKB A10 &01 

  Stiftelsen Fredly fokehøgskole 

 SAMARBEIDSAVTALE MED FREDLY BARNEHAGE (STIFTELSEN  

 FREDLY FOLKEHØGSKOLE)  
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Arkivsaksnr.:12/750 

 

 

SAKEN GJELDER: 

KAPASITETSUTBYGGING  I BARNEHAGER OG SKOLER; ”RETT BYGG TIL 

RETT TID PÅ RETT STED” 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: 
Rapporten ”Kapasitetsutbygging i barnehager og skoler”, datert 18.06.12 og utarbeidet av 

Norconsult tas til orientering og legges til grunn for utvikling av kommunens skoler og 

barnehager. 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1   Rapporten ”Kapasitetsutbygging i barnehager og skoler”, datert 18.06.2012 vedlegg 1 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Forventet stor vekst i kommunens innbyggerantall medfører at et en av de mest sentrale 

strategiene i samfunnsplanleggingen for kommunen er å utrede og styre kapasitetsøkningen for 

barnehager og skoler. En slik utredning er relevant ved revidering av samfunnsplanen og 

arealplanen og for prosjekteringen av skolebygg for Børsa skole. I budsjettet for 2012 er 

bevilget kr 200 000 til tiltaket ”Utarbeidelse av planstrategi i kommuneplanens samfunnsdel” 

og i sak 35/12 i kommunestyret legges det opp til å benytte kr 80 000 ekskl. mva til 

utarbeidelse av en kapasitets- og investeringsprognose av de totalt bevilgede kr 2,4 mill til 

planleggingen av skole i Børsa.  

 

Våren 2012 startet rådmannen arbeidet med en utredning om optimale investeringer for 

barnehager og skoler i kommunen. Formålet med utredningen er å gi en oversikt over 

nåværende kapasitet ved kommunens barnehager og skoler og tilsvarende hvilken kapasitet 

som forventes på grunnlag av folketallsprognoser. For utarbeidelse av utredningen ble fire 

firma muntlig kontaktet for å høre om de var interessert i oppdraget. Av disse ble 

tilbudsforespørsel sendt tre firma og vi mottok tilbud fra to. Ut fra pris, kompetanse, 

oppdragsgjennomføring og referanseprosjekter ble Norconsult valgt.  

 

Norconsult orienterte 21.06.12 rådmann og initieringskomiteen for bygging av Børsa skole om 

sitt utkast/forslag til utredning. Utredningen er relevant for fastsettelse av nødvendig 

kapasitetsøkning ved forestående bygging ved Børsa skole. 31.08.12 mottok kommunen den 

ferdige utredningen fra Norconsult. Utredningen heter ”Skaun kommune, Kapasitetsutbygging 

i barnehager og skoler, Rett bygg til rett tid på rett sted, 2012-06-18, Oppdragsnummer.: 

5122467”. 

 

Forventet kostnader for utredningen er ca. kr 250 000 ekskl. mva. Kostnadene for utarbeidelse 

av utredningen belastes som forutsatt: Kr. 80 000 ekskl. mva i prosjektet ”Bygging av skole i 

Børsa” og resten i prosjektet ”Utarbeidelse av planstrategi i kommuneplanens samfunnsdel”.  

 

ØKONOMISK VURDERING: 
Ingen direkte økonomiske konsekvenser. 
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1 Innledning 

1.1 Oppdraget 

Skaun kommune ønsker å få utredet kommunens behov for framtidig skole- og barnehagekapasitet 

– for å vurdere de mest optimale investerings- og utbyggingsløsningene. «Rett bygg til rett tid på 

rett sted» er arbeidstittelen på denne rapporten og gir råd til kommunen om utbyggingsvalg som 

sikrer framtidig skole- og barnehagekapasitet tilpasset behovene og veksten i Skaun.    

Rapporten er utarbeidet for å gi «svar» på hovedspørsmålene: 

1. Hvor stort bør det bygges? 

2. Når bør det bygges?   

 

Sentralt i denne utredningen er de oppdaterte førskole- og elevtallsprognosene for hvert 

skoleområde. Det er helt avgjørende at kommunen får oversikt over skole- og barnehagebehovene 

og hvordan disse behovene melder seg ved den enkelte skolekrets i framtiden. Derfor har 

Norconsult utarbeidet egne førskole- og elevtallsprognoser som viser førskole- og 

elevtallsutviklingen i skolekrets og på de enkelte årstrinn.  

Samtidig har Norconsult gjennomgått alle kommunale skoler for å vurdere byggenes elevkapasitet. 

Disse kapasitetsvurderingene er gjort med utgangspunkt i Norconsult sitt arbeid med lignende 

analyser for andre kommuner i Norge – og er derfor basert på nasjonale erfaringer.   

Norconsult har også utarbeidet et forslag til rettledende arealnorm for skoleanlegg i Skaun 

kommune. Denne er tilpasset de skolestørrelsene som fremkommer i prognosene. Barnehagebygg 

må følge fastlagt statlig arealnorm. Denne blir lagt til grunn for dimensjoneringen av eventuelle 

barnehagebygg i Skaun.  

Utredningen skal brukes for å sikre en langsiktig og bærekraftig profil i de fremtidige investeringene 

for grunnskoletjenestene og barnehagene.   

Det ble gjennomført befaring på samtlige kommunale grunnskoler og barnehager 6. og 7. juni 

2012. Fra Norconsult stilte geograf/skoleplanlegger Tonje Eide Kristiansen og skoleplanlegger 

Terje Gregersen fra seksjon for skoleutredning og utvikling i Bergen. Det er disse som også har 

utarbeidet denne utredningen. Seksjonsleder Dan Lysne har utarbeidet førskole- og 

elevtallsprognosene.  
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2 Arealnorm i skoler og barnehager 

Norconsult har utarbeidet veiledende arealnormer for barnehager og skoler i Skaun kommune. 

Arealnormene legges til grunn ved vurdering av kapasitet og behov for utvidelse.  

2.1 Føringer for utforming av barnehager 

Anleggene bør gi pedagogene mulighet til å organisere barna i mange ulike mønstre. Variasjon i 

gruppestørrelse, aktiviteter og pedagogiske arbeidsmåter er med på å utvikle mangfold i 

hverdagen. Fleksibilitet bør derfor være et sentralt stikkord når det bygges skoler og barnehager, 

eller når en skal bygge om/ut. Bygningene må legge til rette for sosial kontakt, individuell fordyping, 

formidling, praktisk tilnærming, - og ikke minst legges til rette for at det kan gjennomføres ulike 

aktiviteter på samme tid.  

Skaun kommune har bygget flere nye barnehagebygg i de siste årene, hvor fleksibilitet og 

muligheter for pedagogisk variasjon er vektlagt. Disse erfaringene må det bygges videre på og 

videreutvikles i forestående kapasitetsutvidelser for barnehagesektoren lokalt.    

2.1.1 Barnehagens arealer inne 

Det bør kunne være mulig å samle barna i store rom og i mindre lukkete rom, og barns behov for 

tilhørighet i en mindre gruppe skal ivaretas og prioriteres høyt. Barnehagene planlegges med 

primærarealer/hjemmebase og fellesarealer/spesialarealer. 

Barnehagens inngangsparti 

Det skal lages innganger som har direkte utgang til lekearealet ute. En av inngangene skal være 

tydelig skiltet/markert som inngang til administrasjon og personalsone. Inngangspartiene skal ha 

direkte atkomst til barnas grovgarderobe. Inngangspartiet/ene bør være overbygget og ute skal det 

etableres gode rister/sluk og spylemulighet til barns yttertøy. 

Leke- og oppholdsareal i barnehagen 

Det er dette arealet som står til disposisjon for barnas aktiviteter. Arealet består av fingarderobe, 

hjemmebaser, kjøkken, tema og aktivitetsrom. Arealet skal være egnet for barns lek og kunne 

benyttes hele barnehagens åpningstid. Lekearealet skal ivareta ulike aktiviteter og ha areal for å 

samle hele barnegruppen, mindre grupper og ivareta basisfunksjoner som spise og hvilerom. 

Fortrinnsvis skal aktivitetsareal ha lave vinduer og godt dagslys. 

Leke- og oppholdsarealet i barnehagen skal være fleksibelt og variert, samtidig som det er fysisk 

mulig å skape personlige og avgrenset areal. Det skal ikke være gjennomgangstrafikk i 

avdelingene/basene.  

Barnehagens leke- og oppholdsareal skal utformes for å dekke funksjoner som: 
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 Stille lek 

 Aktiv lek 

 Fellessamling for barn og voksne på avdelingen 

 Felles måltid for barn og voksne på avdelingen 

 Hvile og sove. Kan sees i sammenheng med vognplasser ute 

Enkelte funksjoner kan være til sambruk mellom alle avdelingene i barnehagen. F.eks. på slike 

funksjoner er: 

 Sanserom  

 Musikkareal 

 Kunst og håndverksareal 

 Areal for eksperimenterende og undersøkende aktiviteter 

 Bevegelsesareal 

 Kjøkkenareal 

 Areal for framvisninger  

Om en velger å etablere avdelingsbarnehager eller basebarnehager kan avgjøres i det enkelte 

byggeprosjekt. Uavhengig av valg skal det i barnehagen være rom som er skjermet og tilpasset 

barn som trenger trening/oppfølging av logoped, spesialpedagog, fysioterapeut osv.  

De ulike avdelingene/basene skal utformes fleksibelt og kunne benyttes som avdeling for barn 

både over og under 3 år.  

Garderober i barnehagen 

Det skal som prinsipp etableres todelte garderober i barnehagene; en grovgarderobe og en 

fingarderobe. Hver avdeling/base skal ha sin egen fingarderobe. Grovgarderobe og inngang kan 

være felles for flere avdelinger. 

Fingarderoben skal, foruten å være det naturlige møtestedet for foreldre og voksne i barnehagen, 

også ha plass til barnas skifteklær og annet utstyr.  

Grovgarderoben skal være skillet mellom tørr/ren og våt/skitten sone i barnehagen. Her skal være 

plass for barnas ytterklær og yttersko. Grovgarderoben må utstyres og utformes med tanke på at 

ytterklær skal tørke.  

Toalett og stellefunksjon skal være tilgjengelig fra både fin- og grovgarderobe, og tørkerom bør 

bygges i tilknytning til grovgarderoben. Rommet må ha avfukter og utlufting til friluft. Det bør lages 

garderobeplass på minimum 15 cm til hvert av personalets arbeidsyttertøy i barnas grovgarderobe. 

I hvilket omfang fingarderoben skal inngå som leke- og oppholdsareal er avhengig av utforming og 

arealdisponering i det enkelte byggeprosjekt. Norconsult har ikke inkludert fingarderoben i forslag 

til veiledende arealnorm for leke- og oppholdsareal.  

Annet areal i barnehagen 

Stellerom må utformes og møbleres med tanke på å gi barna en rolig og trygg omsorg. Rommet 

skal ikke ha gjennomgangstrafikk eller være til flerbruk med andre funksjoner. Utstyr og plassering 

av for eksempel vask må være slik at de reduserer faren for belastningsskader for tilsatte og 

stellerommet bør utstyres med heve/senkebenk. 

Vaskesentral. Vaskesentralen skal være til sambruk mellom renhold og barnehagen. Her skal 

renhold ha plass til nødvendige renholdsmaskiner, vaskemaskiner, tørkeskap og lagerplass for 

renholdsprodukt etc. Barnehagens behov for vask og stell av tøy skal også løses i dette rommet. 
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Vognparkering utendørs skal være godt skjermet for vær og vind (åpent eller som halvklimatiserte 

rom), fungere som oppbevaringsplass for barnevogner og som soveplass for barn som sover i 

vognen.  

Lager. Lagerfasiliteter i form av nærlager i aktivitetsrom eller i tilknytning til aktivitetsrom. 

Hovedkjøkken bør ha tørrlager og kjølerom med enkel tilkomst for varelevering. I tillegg kommer 

tekniske rom til varme- og ventilasjonsanlegg, og sentraler for el-kraft og IKT. 

Personalareal i barnehagen 

Personalfasiliteter bør samles i en sone. I barnehagen skal det etableres eget kontor til styrer, 

mens kontorarbeidsplasser for pedagoger skal plasseres i felleskontor. Kontorarbeidsplassene skal 

dekke styrer og pedagogers behov for individuelt kontorarbeid. Personalsone bør ha egen inngang 

og inneholde: 

 Kontor for administrasjon/arbeidsplasser med tilgang til dataverktøy for personalet 

 Pauserom, inkl. tekjøkken med oppvaskmaskin, kjøleskap og komfyr. Rommet skal ha 

plass til ca. halvparten av de tilsatte 

 Konferanserom/møterom skal benyttes til interne møter i barnehagen, foreldresamtaler, 

etc. 

 Garderobe med låsbare skap på minimum 30 cm ytre bredde. Det må tas hensyn til at 

tilsatte i barnehagen har stort behov for oppbevaring og tørkeplass til 

ytterklær/dresser/regnklær osv. 

 Personaltoaletter. Det tilrettelegges med toalett for damer og for herrer, samt en dusj for 

herrer og en for damer. Ett av toalettene skal være et HC-toalett. 

2.1.2 Uteområdet i barnehagen 

Utearealet skal utgjøre 6 ganger det innvendige leke- og oppholdsarealet. 

Ved plassering av bygget må det tas hensyn til at det bør være god visuell kontakt mellom barnas 

oppholdsareal inne og utelekeplassen. I opparbeidelse av lekeområdet bør det i størst mulig grad 

søkes å bevare og benytte naturkvaliteter på tomten. Beplantning bør være nyttebusker som 

frukt/bær og busker som fremhever de ulike årstidene og som er tilpasset allergikere.  

En må ta hensyn til alle aldersgrupper, samtidig som lekearealet skal være inspirerende og 

utfordrende. Inngangspartiet skal være overbygget og skjermet for vær. Lekerarealet ute bør 

opparbeides med ulike soner ut fra aktivitetsbruk, behovet for oversikt samt avgrensede områder.                                                                                                    

I tilknytning til hovedbygget kan det bygges halvklimatiserte rom som kan gi mulighet for ulike 

aktiviteter. Halvklimatiserte rom kan f.eks nyttes til oppbevaring av vogner og til soving, som 

temarom natur- og miljø og/eller som formingsrom. Avfallsskur/kompostbeholdere og utvendige 

boder til leker og redskap må sees i sammenheng med dette. 

Det bør tilrettelegges for følgende aktiviteter på uteområder: 

 Vann 

 Sandbasseng 

 Sklie og klatring 

 Disser 

 Sykling 

 Ball 
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 Lekehus 

 Kjøkkenhage /grønnsakhage 

Avkjørsel og parkering. Anlegget skal ha tilfredsstillende planløsning for parkering og 

avsetningsplasser. Barnas inngang/er og uteområde skal være atskilt fra parkeringsplass og 

område for varelevering. 

2.1.3 Arealnorm for ordinære barnehageplasser 

For å kunne beregne anslått investeringskostnad for barnehageutbygging, har det blitt utarbeidet et 

veiledende arealprogram for ulike barnehagestørrelser. Arealprogrammet er utarbeidet med 

utgangspunkt i: 

 Departementets veiledende norm for inne- og utearealer i barnehager. Inne: 4m² netto 

leke- og oppholdsareal for barn over 3 år, og om lag 1/3 mer per barn under 3 år (5,3m²) 

Ute: ca. 6 ganger leke- og oppholdsarealet inne.  

 Veiledende arealnorm for barnehager i Bergen kommune og Trondheim kommune  

 Det er ikke lagt inn noen føringer for utforming av arealene. 

Normen viser arealbehov for ulike barnehagestørrelser i form av antall enheter. 1 enhet tilsvarer 

en 100 % barnehageplass for 1 barn over 3 år. 1 barnehageplass for barn under 3 år tilsvarer 1,33 

enhet. Oversikt over antall barnehageplasser under/over 3 år i barnehagetypene vises i tabell 

senere i utredningen.  

Arealene er anslått ut fra et areal pr enhet/pr voksen i de ulike barnehagestørrelsene (se lenger 

nede). 

2.1.4 Arealnorm for friluftbarnehager/naturavdelinger som en del av ordinære 

barnehager 

En friluftsbarnehage/ naturavdeling kan ha base i en ordinær barnehage, eller i et eget bygg. Barna 

starter og avslutter dagen i/ved basen, men tilbringer resten av dagen utendørs. Det finnes ikke 

egne arealnormer for denne typen barnehager. Eksempelvis har Trondheim kommune i sin 

arealnorm definert at:  

“Leke- og oppholdsarealet for en friluftsbarnehage skal være 4 m² per barn som i en vanlig 

barnehage. Basens størrelse kan reduseres til 3 m² per barn, men da må den resterende 

kvadratmeteren legges til hytte, lavvo, etc. Tilleggsareal som hytter, telt, lavvo, jordgamme, 

grillhytte, båt og lignende beregnes med det antall m² som barna faktisk bruker. Det må utvises 

skjønn ved vurdering av egnethet og beregning av areal. Der hvor tilleggsarealet ikke benyttes 

daglig skal arealet deles forholdsmessig etter antall dager.” (Funksjons- og arealprogram for 

kommunale barnehager i Trondheim, september 2005). 

I utkast til veiledende arealnorm for Skaun kommune er Trondheim kommune sin arealnorm for 

barnehageplasser i naturavdelinger lagt til grunn.  

Merknad til arealprogrammet:  

Utkastet til arealnorm bør gjennomgås av kommunen. Det er mulig å stramme inn arealbruken ved 

f.eks. å definere fingarderobe og deler av kjøkkenareal som leke- og oppholdsareal (slik det f.eks. 
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48 enheter, med 9/36 under/over 3 år 48 enheter, med 9/36 under/over 3 år

Enheter < 3 år 12 Antall ansatte ped. norm <3 år 3

Enheter > 3 år 36 Antall ansatte ped. norm >3 år 6

Styrer 1

Samlet 48 Antall ansatte totalt 10

78 enheter, med 18/54 under/over 3 år 78 enheter, med 18/54 under/over 3 år

Enheter < 3 år 24 Antall ansatte ped. norm <3 år 6

Enheter > 3 år 54 Antall ansatte ped. norm >3 år 9

Styrer 1

Samlet 78 Antall ansatte totalt 16

102 enheter, med 36/54 under/over 3 år 102 enheter, med 36/54 under/over 3 år

Enheter < 3 år 48 Antall ansatte ped. norm <3 år 12

Enheter > 3 år 54 Antall ansatte ped. norm >3 år 9

Styrer 1

Samlet 102 Antall ansatte totalt 22

138 enheter, med 36/90 under/over 3 år 138 enheter, med 36/90 under/over 3 år

Enheter < 3 år 48 Antall ansatte ped. norm <3 år 12

Enheter > 3 år 90 Antall ansatte ped. norm >3 år 15

Styrer 1

Samlet 138 Antall ansatte totalt 28

168 enheter, med 45/108 under/over 3 år 168 enheter, med 45/108 under/over 3 år

Enheter < 3 år 60 Antall ansatte ped. norm <3 år 15

Enheter > 3 år 108 Antall ansatte ped. norm >3 år 18

Styrer 1

Samlet 168 Antall ansatte totalt 34

gjøres i Bergen kommune). Noen kommuner velger å definere en viss andel av fingarderoben som 

lekeareal. Bergen har i 2012 redusert arealnormen for barn under 3 år til 5 m
2
.  

Arealprogrammet er basert på antall ansatte jf pedagognorm med dagens grunnbemanning på 1 

pedagog og 2 fagarbeidere/assistenter pr 9/18 barn. Med en organisering med 1 pedagog og 1 

fagarbeider/assistent pr 7/14 vil antallet barn og voksne fordele seg litt annerledes. Det er ikke 

utarbeidet eget arealprogram for denne typen organisering i denne omgangen, og arealnormen 

nedenfor er brukt også til å beregne arealbehov for barnehager med overnevnte 

bemanningsplanvariant. 

 

2.2 Veiledende arealnorm for kommunale barnehager i Skaun kommune 

Tabell: Utkast til veiledende arealnorm:  

 

Tabell: Antall enheter og plasser under/over 3 år, samt antall ansatte jf pedagognorm med dagens 

grunnbemanning på 1 pedagog og 2 fagarbeidere/assistenter pr 9/18 barn.:  

48 enheter 78 enheter 102 enheter 138 enheter 168 enheter

Funkjson
M2 NTA

M2 pr 

barn
M2 NTA

M2 pr 

barn
M2 NTA

M2 pr 

barn
M2 NTA

M2 pr 

barn
M2 NTA

M2 pr 

barn

Leke og oppholdsareal 211 4,4 343,2 4,4 449 4,4 607 4,4 739 4,4

Baser/samlingsrom/lekerom i ulike størrelser 192 4,0 312 4,0 408 4,0 552 4,0 672 4,0

Kjøkken 19 0,4 31 0,4 41 0,4 55 0,4 67 0,4

Andre areal 99 2,1 158,2 2,0 206 2,0 277 2,0 337 2,0

Grovgarderobe 24 0,5 39 0,5 51 0,5 69 0,5 84 0,5

Fingarderobe 24 0,5 39 0,5 51 0,5 69 0,5 84 0,5

Toaletter og stellerom 22 0,5 35 0,5 46 0,5 62 0,5 76 0,5

Lager 22 0,5 35 0,5 46 0,5 62 0,5 76 0,5

Renhold 8 0,2 10 0,1 12 0,1 15 0,1 18 0,1

Personal 79 1,6 109 1,4 140 1,4 173 1,3 208 1,2

Administrasjon 15 0,3 15 0,2 15 0,1 15 0,1 15 0,1

Arbeidsplasser i felleskontor 18 0,4 30 0,4 42 0,4 54 0,4 66 0,4

Pauserom 13 0,3 20 0,3 28 0,3 35 0,3 43 0,3

Konferanserom/møterom 10 0,2 12 0,2 12 0,1 15 0,1 18 0,1

Kopi/data/rekvisitalager 8 0,2 8 0,1 10 0,1 12 0,1 15 0,1

Garderober/toaletter/dusj 15 0,3 24 0,3 33 0,3 42 0,3 51 0,3

Nettoareal ordinær barnehageplass 389      8,1 610      7,8 794 7,8 1 057   7,7 1 284   7,6

Bruttoareal (B/N-faktor 1,3) 506      10,5 794      10,2 1032 10,1 1 375   10,0 1 669   9,9

Nettoareal naturbarnehage 341      7,1       532      6,8       692      6,8       919      6,7       1 116   6,6       

Bruttoareal (B/N-faktor 1,3) 443      9,2       692      8,9       900      8,8       1 195   8,7       1 451   8,6       
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2.3 Føringer for utforming av skoleanlegg 

Det foreligger ingen nasjonale arealkrav eller standarder for utforming av grunnskolebygg, slik det 

er tilfelle for barnehagebygg. Det er den enkelte kommune selv som bestemmer utformingen av 

skoleanleggene. Noen kommuner har valgt å vedta egne veiledende arealnormer for skolebygg. 

Ofte er dette store og mellomstore kommuner med høy investeringsaktivitet i skolesektoren, 

elevtallsvekst og / eller ledig elevkapasitet i en desentralisert skolestruktur. Skaun kommune har 

alle disse utfordringene.  

Norconsult har utarbeidet et forslag til kommunale arealnormer tilpasset de aktuelle 

skolestørrelsene i Skaun kommune. Arealnormen er basert på nasjonale erfaringer og 

skolebyggprosjekter over hele Norge.  

2.3.1 Hvorfor kommunal arealnorm?   

En kommunal arealnorm vil på forhånd ha definert og kategorisert arealrammene i framtidige 

skoleutbyggingsprosjekter i Skaun. På denne måten er viktige premisser for et prosjekt fastlagt på 

et tidlig planstadium – og videre planprosess kan i større grad fokusere på pedagogiske 

utviklingsprinsipp – framfor arealdiskusjoner. Dette vil effektivisere plan- og utbyggingsprosessen. 

En vedtatt kommunal arealnorm for barneskoler i Skaun – innebærer ikke at skoler som ikke 

oppfyller normen - skal få innfridd denne. Det er først når det foreligger konkrete politiske vedtak 

om utbygging – at arealnormen skal brukes som planleggingsverktøy. 

Nye utbyggingsprosjekt bør dimensjoneres for ca. 10 prosent flere elever enn det elevprognosene 

tilsier, for å ta høyde for varierende størrelse på de enkelte årstrinnene og eventuelle feil i 

prognosene. Innenfor det normerte arealet i arealnormen, er det mulig å utforme enten en 

tradisjonell klasseromskole eller en skole med fleksible og varierte undervisningsarealer. Det er 

ikke grunnlag for å si at den ene eller andre skoletypen har behov for mer eller mindre areal enn 

den andre. Dersom skolene ønsker å drive en variert pedagogisk virksomhet, åpner dette for at de 

fysiske rammene også må kunne tilby variasjon og fleksibilitet i bruken av bygget. 

Det er et godt planleggingsprinsipp, at dersom noen av skolene skal ombygges eller påbygges bør 

en rådføre seg med pedagogisk personale om pedagogisk plattform og pedagogisk 

utviklingsretning før en avgjør utforming og innvendige løsninger i skolebyggene. Samtidig er det 

viktig at det er kommunen, og ikke det enkelte personalet som bygger.  

Krav i Kunnskapsløftet om tilpasset, individuell og differensiert undervisning, stiller noen 

funksjonskrav til den fysiske utformingen av skolene. I forslag til arealprogram for skoler i Skaun 

kommune er det tatt høyde for disse premissene innenfor arealrammene.    

2.3.2 Føringer for utforming av hovedfunksjonene i skoleanlegg 

Kapittelet tar utgangspunkt i Skaun kommune sine siste skoleutbyggingsprosjekter. Erfaringene fra 

Buvik skole og Skaun ungdomsskole tilsier at framtidige utbygginger må søke løsninger som er 

generelle, fleksible, universelt utformet og arealeffektive. Bygningsmassen skal - uavhengig av valg 

av pedagogisk organisering, læringsformer og skiftende elevtall – skape gode fysiske omgivelser 

som igjen gir grunnlag for et godt læringsmiljø og attraktive arbeidsplasser for elever og ansatte. 

Elevene er ulike, med ulike behov. Et bærende prinsipp i den norske fellesskolen er derfor at 

opplæringen skal tilpasses den enkelte elev og den enkeltes kunnskapsnivå. Tilpasset opplæring 

dreier seg om å se elevmangfoldet gjennom differensierte opplæringsløsninger. Dette vil kreve ulik 
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tilrettelegging med ulike pedagogiske virkemidler og varierte metoder. Skoleanleggene må derfor 

tilrettelegges for å bruke ulike pedagogiske virkemidler, ulik organisering og skiftende metoder 

I det følgende blir prinsipper for utforming av hovedfunksjonene i et skoleanlegg beskrevet. 

Kapittelet er utarbeidet med tanke på en mulig utbygging av Børsa skole som nybygg.  

Generelt læringsareal 

Det generelle læringsarealet omfatter de områdene i skolen hvor elevene har tilhørighet og 

oppholder seg mesteparten av tiden. I de eksisterende skolene i Skaun er klasse- og grupperom 

den vanligste organiseringen, men for nye og ombygde skoler kan man velge å organisere de 

generelle arealene på ulike måter, som f.eks ved Buvik skole som har store trinnareal. For å kunne 

tilpasse undervisningen til ulike situasjoner og aktiviteter bør hjemmeområdet bestå av et sett med 

rom av ulik størrelse og med ulik grad av skjerming. De generelle læringsarealene må utformes 

med: 

 Plass til formidling.  

 Plass til lesing, lesekrok med bøker/oppslagsverk.  

 Plass til elevsamarbeid.  

 Plass til selvstendig arbeid.  

 Plass til utforsking.  

 Veggplass til utstilling/opphenging av elevarbeider etc.  

 Plass til nærlager.  

 

Et skolebygg skal gi mulighet for å gjennomføre ulike læringsaktiviteter samtidig og for å tilpasse 

arealene til nye organisasjons- og læringsformer.  

Desentraliserte elevgarderober og toalett er med å avlaste trafikkarealet i bygget og må plasseres i 

tilknytning til de generelle læringsarealene for hvert trinn/elevgruppe. Garderobene skal fungere 

som skille mellom våt/skitten og ren sone, og ha plass for elevene til å henge fra seg yttertøy, skifte 

til innesko og eventuelt plass til henge fra seg skolesekken sin. Med tanke på at trengsel kan skape 

stress og uro må garderobene utformes og dimensjoneres slik at dette unngås.  

I eller ved garderoben for 1. – 4. trinn skal det være mulig å spyle og tørke tøy. Elever på disse 

årstrinnene har også behov for oppbevaringsplass for skiftetøy. 

Eldre elever skal ha mulighet for å henge fra seg yttertøy og sko i garderoben. 

Alle garderobene skal ha varme og avtrekk som er dimensjonert for å sikre et tilfredsstillende 

inneklima i garderoben. 

Elevtoalettene skal desentraliseres i skoleanlegget, hvor av de fleste til elevenes hjemmeområde. 

Videre skal noen toaletter være tilgjengelig fra utearealene og i skolens fellesarealer. Det skal som 

prinsipp kun etableres egne toalettrom. For å bidra til sosial kontroll/ forebygging av mobbing kan 

det, i tillegg til egne personaltoalett, tilrettelegges for at ansatte og elever kan benytte samme 

toaletter utenfor personalsonen. Det må påses at toaletter er tilgjengelige i arealer som er naturlig 

for utlån/utleie utenom skoletiden. 
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Spesialisert læringsareal 

Spesialisert læringsareal betegner arealer som krever ekstra installasjoner, eller som er forbundet 

med støy, gift eller fare. Spesielt gjelder dette arealer til naturfagene, kunst og håndverk, mat og 

helse, bibliotek, musikk og kroppsøving. Utformingen av disse arealene må fremme fagenes 

egenart.  

Utforming og plassering av de spesialiserte læringsarealenes må sees i sammenheng med det 

øvrige arealet. Med en gjennomtenkt modell for overlapp av funksjoner og sambruk av disse 

arealene ligger det muligheter for å få til et velfungerende, men samtidig arealeffektive bygg.  

Det er hensiktsmessig at de spesialutstyrte arealene legges lett tilgjengelig for det alderstrinnet 

som benytter dem mest. De skal fortrinnsvis tilrettelegges for sambruk, og trafikken til og fra skal 

organiseres på en slik måte at den ikke virker forstyrrende på arbeidet ellers i anlegget.  

For å skape et miljø som bærer preg av mangfold og likeverd bør de spesialiserte læringsarealene 

ha en transparent utforming. 

Administrasjon og personal 

Personalarealet skal gi alle ansatte gode muligheter for å utføre sitt arbeid til beste for elevenes 

læring, felles og egen utvikling og trivsel. For å få til dette er det avgjørende at en har inngående 

kjennskap til de oppgaver og behov ansatte i skolen har.  

Arbeidsplassene til Skaunlærerne skal tilfredsstille kravene oppstilt i lov og forskrift med hensyn på 

lys, skjerming for lyd, ventilasjon og areal. Lærernes arbeidsareal skal gi mulighet for individuelt 

arbeid, formelle og uformelle møter, telefonsamtaler, kopiering etc. Arbeidsrommet skal dekke 

behovet for individuelt kontor- og teamarbeid. Planlegging og forarbeid til tilpasset opplæring og 

varierte undervisningsformer krever et tett lærersamarbeid. Behov for faglige drøftinger, god 

informasjonsflyt og felles planlegging gjør det til en fordel at lærerne på hvert trinn/ elevgruppe 

disponerer felles arbeids- og møterom. I møterommene kan det gjennomføres elevsamtaler, 

telefoner til foresatte, o.l. En lokalisering nær hjemmeområdet kan være praktisk.  

For besøkende til skolene skal det være enkelt å orientere seg i byggene. Det er derfor nødvendig 

at skolens administrasjon er lett tilgjengelig og ligge nær hovedinngangen. Besøkende skal møte 

en resepsjon/forkontor som ligger i tilknytning til kontor til rektor, inspektør, SFO-leder, rådgiver og 

helsesøster. Det er hensiktsmessig med et eller flere møterom samlokalisert med disse 

funksjonene og ett av dem må ha en skjermet beliggenhet. Også personalrom, personalgarderober 

med toalett/dusj og kopirom bør plasseres her. 

SFO 

Skolefritidsordningen skal ha arealer ute og inne som er egnet til formålet. En størst mulig grad av 

sambruk mellom skolen og SFO vil gi en effektiv bruk av arealene, men det må gjøres tilpasninger 

for å tilfredsstille de særlige behov som SFO har. I sine særarealer skal SFO ha 

oppvarmingskjøkken og nærlager. Arealene skal ha nærhet til egnet spiseareal for en større 

gruppe elever. Det bør bestrebes at elevene kun har en garderobeplass, dvs. at de har tilgang til 

garderobeplassen sin både fra skolearealet og SFO. En oversiktlig sone for hente-/bringesituasjon 

må plasseres på egnet sted.  

Kontorplass for SFO-leder plasseres sammen med resten av administrasjonen og ledelsen ved 

skolen. 
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Fellesareal/ samlingsareal 

Hvis det planlegges fellesrom som samlingsrom/kantine må en søke å utnytte dette arealet effektivt 

gjennom sambruk. For eksempel vil det være hensiktsmessig å se samlingsrom/kantine, 

inngangsparti, spesialrom til musikk og idrett i sammenheng. Dette gir mulighet for å skape et rom 

med scene og amfi hvor en kan samle større elevgrupper til felles opplevelser. 

2.4 Veiledende arealnorm for kommunale grunnskoler i Skaun kommune 

 

2.4.1 Uteområdet 

Skolegården er en viktig arena for barns lek og utfoldelse, både i og utenom skoletiden. Når man i 

dag har flere ønsker og forventninger til hvordan uteområdet er utformet og utstyrt har dette flere 

årsaker. Blant annet har mange skoler de senere årene tatt i bruk uteskole som pedagogisk 

prinsipp i undervisningen. Det er blitt et politisk ønske å legge til rette for, og øke, aktivitetsnivået til 

barn og unge. En del av dette arbeidet har vært å gjøre fysisk aktivitet, i tillegg til 

kroppsøvingsfaget, obligatorisk for elever på mellomtrinnet. I 2012 publiserte Helsedirektoratet tall 

som viste at ungdom i 15-årsalderen er mindre aktiv enn voksne i alderen 65 – 85 år. Gjennom 

utformingen av skolegården kan en stimulere barn og unge til å holde seg i aktivitet og gi dem 

opplevelser som forsterker lysten til å utfordre egne grenser. En suksessfaktor for dette er å tilby 

gode utfoldelsesmuligheter for barn i alle aldre. Selv om det kan gjennomføres mange gode og 

engasjerende aktiviteter i den tradisjonelle skolegården vil vi hevde en kan lære noe av å se på de 

erfaringer som er gjort i barnehagene. 

Fra barnehagesektoren er det en kjent sammenheng mellom utformingen av barnehagens uteareal 

og barnas aktivitetsnivå, helse og positive adferd.  Barnehager med et stort uteareal bestående av 

en variasjon i natur- og kulturvegetasjon opplever at barna oftere leker fantasileker, at de har et 

roligere tempo og at barna er sjeldnere i konflikter.  

Det er ingen grunn til å anta at dette også vil gjelde for barn på alle grunnskolens trinn. Det er 

derfor viktig å inkludere utearealet i arbeidet med å forbedre et skoleanleggs kvaliteter og egnethet. 
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Skolegårdens tilbud og utrustning er det som bidrar mest til barns inaktivitet i skoletiden. Ser en på 

den tradisjonelle skolegården er den ofte utformet som en åpen plass og med begrenset mulighet 

for varierte aktiviteter. I rapporten «Skolens utearealer – Om behovet for arealnormer og 

virkemidler» (2003) nevner Sosial- og helsedirektoratet følgende punkt over hva et uteareal bør gi  

 rom for utøvelse av allsidig fysisk aktivitet 

 rom for ulike typer sosial aktivitet 

 trygghet og være trivselsskapende 

 mulighet for endringer av det fysiske miljøet 

 rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring 

 rom for spenning og uforutsigbarhet og skape lokalt identitet 

 

Rapporten kommer også med en oversikt over hensyn en må ta ved plassering av og utforming av 

skoleanlegget: 

 sikre best mulige solforhold 

 skjerme mot de mest ubehagelige vindene 

 unngå forurensede områder og områder med kald luft 

 trafikksikre omgivelser i en radius på 200 meter fra skolen 

 

En må i arbeidet med utforming av skolegården se på hvordan barna benytter seg av tilgjengelige 

funksjoner. I dette arbeidet er det naturlig å trekke med barna for å avdekke hvordan arealene 

faktisk vil bli benyttet. 

Statlige råd om utearealenes størrelser 

Det er ikke egne statlige arealnormer for å fastsette størrelsen på skolenes uteområde. Rapporten 

«Skolens utearealer – Om behovet for arealnormer og virkemidler» (Sosial- og helsedir, 2003) 

kommer med råd og forslag til uteområdenes størrelser.  

 
 

Minimumskrav på 50 m
2
 netto uteareal per elev. 

• Minimumsareal ved små skoler (færre enn 100 elever): ca. 5000 m
2
 

• Minimumsareal ved middels store skoler (mellom 100 og 300 elever): 

ca. 10 000 m
2
 

• Minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca. 15 000 m
2
. For hver 

elev over 300 kommer et tillegg på 25 m
2
. 

Skolens utearealer - Om behovet for arealnormer og virkemidler 

Sosial- og helsedirektoratet 
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Det statlige arealforslaget innebærer plass til alle elevene ute samtidig. Mange skoler som har små 

utearealer organiserer friminuttene / pausene, slik at elevene bruker uteområdet til forskjellige tider. 

En sak er størrelsen på uteområdet, en like viktig sak er selve utformingen av uteområdet. 

Uteområdet må også gjøres variert og stimulere mange målgrupper (jente-gutt-nedsatt 

funksjonsevne, mv) på ulike aldersnivå. Videre må uteområdet fungere i alle årstider. Dette er 

kanskje vel så viktige kriterier som størrelsen på uteområdet.   

En utbygging ved Børsa skole vil tilsi at skolen bør ha et tilgjengelig uteområde opp mot 10 mål. 

Buvik skole bør ha et uteareal ved 500 elever på mellom 15-20 mål. Flere skoler i dag organiserer 

elevene, slik at ikke alle er ute samtidig. Kunstgressbane og arealer rundt idrettsanlegget kan 

defineres som del av uteområde for Buvik skole.  

Prinsipp for utforming av uteområder 

Uteområdet skal anlegges etter regler og prinsippene for universell utforming, samtidig som det 

skal utfordre alle barn og oppfordre til aktivitet. Alle elever i rullestol skal ha tilkomst og tilgang til 

alle soner og delområder i skolens uteområde.   

Ved prosjektering, valg av løsninger og utstyr til utearealene, skal kvalitet og minimal vedlikehold 

vektlegges, uten at det går ut over estetikk og funksjon. 

Skolen ønsker et variert område som tar hensyn til hele elevgruppens behov for utfoldelse: 

 Gutter - jenter 

 De funksjonsfriske - de med en funksjonshemming 

 De ville - de stille 

 Småtrinnet – Mellomtrinnet 

 

For elever med nedsatt funksjonsevne og funksjonshemming vil uterommet ofte bli hovedarenaen 

som sikrer integrering, kontakt og relasjonsbygging med de andre elevene – og omvendt. Disse 

elevene må derfor kunne se og komme seg rundt til alle soner og områder i uterommet. Tilgang til 

mange sanseinntrykk fra uterommet må sikres for denne elevgruppen.  

På lik linje med skolebygget, skal uteområdene utformes slik at det kan være et sted for målrettet 

læring. Uteområdene skal være en lærings- og aktivitetsarena i forlengelse av innearealet, og det 

bør legges til rette for at deler av undervisningen kan foregå ute. 

 

Kravene skiller mellom eksisterende og nye skoleanlegg: 

• For nye skoleanlegg må minstekravene være tilfredsstilt, og arealene skal være samlet 

innenfor skolens uteareal. 

• For eksisterende skoler med små arealer må minstekravene tilfredsstilles innenfor 200 m 

fra skolebygningen. Kommunen må sørge for at aktuelle offentlig tilgjengelige arealer i 

skolenes nærmiljø sikres gjennom arealplanleggingen, ved oppkjøp av arealer, ved 

leieavtaler og lignende. Kommunen må først og fremst sørge for at slike arealer avsettes 

i oversiktsplanleggingen som friområder eller friluftsområder etter plan- og 

bygningsloven. 

Skolens utearealer - Om behovet for arealnormer og virkemidler 

Sosial- og helsedirektoratet 
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Utearealene skal anlegges slik at arealene og aktivitetene vokser med barna. Arealene ut for de 

enkelte innganger skal være tilpasset de elever som bruker aktuelle inngang. Det må være slik alle 

barn og især de minste barn og barn med en funksjonshemming, vil føle seg trygge i de arealer 

som er tilpasset barnet. Utearealene skal anlegges på barnas premisser og ikke som en park for 

de voksne 

 6-åringene har behov for aktivitet som krever mye bevegelse. Viktig for videre utvikling er 

følelsen av å lykkes. Lekeplassen må gi mulighet for dette, og for allsidig bruk av kroppen. 

 For 2. - 4. årstrinn bør skoleplassen gi utfordringer og spenning, muligheter til å trene på 

ferdigheter som å løpe og kaste, samt innby til annen fysisk aktivitet. 

 5 og 6. årstrinn setter ofte pris på ulike former for lek med ball. 

 For 7. årstrinn betyr det i tillegg mye at skoleområdet har møteplasser for ulike former for 

samvær. Jentene ønsker ofte slike møteplasser.  

 Uteområdet må fungere og gi tilbud til elever med ulike typer funksjonshemming.  

 Det må tenkes på at jenter og gutter av og til ønsker ulike aktiviteter og der må sikres et 

samlet aktivitetstilbud som er jevnt for delt over aktiviteter for jenter, gutter og 

kjønnsnøytrale. 

 Uteområdet skal deles i ulike aktivitetsmiljøer. Det er et ønske at hele uteområdet skal 

være tilgjengelig for alle elevene, men at ulike elever vil ta det i bruk på forskjellig vis 

avhengig av alder og funksjonsnivå. Det skolen i utgangspunktet ønsker er: 

o I størst mulig grad - ta vare på eksisterende naturterreng 

o Sandkasse og lekeapparater til de minste. 

o Forskjellige ball-aktiviteter som volleyball, basket og fotball. Der er ofte bedre med 

flere små ballbaner - enn en stor 

o Jente aktiviteter, som for eksempel gruppe av svingstenger 

o Gode sykkel muligheter.  

o Akebakke 

o Kupert tumleareal. 

o Disser.(UFO-/fuglerededisse er en meget populær aktivitet, men skal suppleres 

med vanlige disser) 

 

I tillegg bør det etableres flere, mer intime uterom. Rolige uteplasser med en mer intim karakter vil 

være et alternativ til den aktive plassen og representerer et godt utgangspunkt for uteundervisning. 
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3 Vurdering av kommunens eksisterende 

barnehage- og skolekapasitet  

3.1 Barnehagekapasitet 

I Skaun kommune er det 7 kommunale barnehager og 2 private barnehager. I de senere årene er 

det investert store midler for å øke den kommunale barnehagekapasiteten i tråd med den store 

befolkningsveksten lokalt.  

I Buvika og Børsa ligger to 8-avdelings kommunale barnehager (Oterhagen og Børsa barnehager). 

Dette er de største barnehagene i kommunen.  

STED BARNEHAGE Bhg-plass 

< 3 år 

Bhg-plass 

> 3 år 

Bhg-plass 

0-5 år 

Buvika Oterhagen barnehage 57 72 129 

Pundslia barnehage 14 37 51 

Ilhaugen barnehage 23 27 50 

Børsa Børsa barnehage 57 77 134 

Fredly private barnehage 12 27 39 

Venn Venn oppvekstsenter 8 36 44 

Trollhula private friluftsbarnehage 4 12 16 

Viggja Viggja oppvekstsenter 4 17 21 

Jåren Jåren-Råbygda oppvekstsenter 11 20 31 

SUM 190 325 515 

 

Totalt 515 barn har plass i barnehagene i Skaun (pr. 20 august 2012). Av disse er 190 små barn 

under 3 år og 325 barn over 3 år. 413 barn går 5 dager pr. uke, 61 barn går 4 dager pr. uke, 33 barn 

går 3 dager pr. uke og 8 barn går 2 dager pr. uke. 74 barn har søsken i barnehagen.  
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Det legges til grunn for utredningen at kapasiteten i barnehagene er fullt utnyttet, dvs. at det ikke er 

ledige plasser i noen av de kommunale barnehagene. Det er derfor ikke gjort en arealmessig 

kapasitetsvurdering for hver enkelt barnehage. 

3.2 Skolekapasitet  

3.2.1 Metode – beregning av elevkapasitet 

Beregninger av elevkapasitet på skolene gir et anslag over hvor mange elever skolen har plass til – 

og eventuelt potensialet ved en framtidig utbygging / tilbygg ved skolen. Beregningen kan gjøres på 

flere måter, avhengig av tilgjengelig grunnlagsinformasjon. I arealanalysene for Skaunskolene 

benytter Norconsult er en kombinasjon av følgende fire metoder: 

1. Kapasitet ut fra antall klasserom gjøres ved å telle antall klasserom og multiplisere med 

antall elever det er plass til i hvert klasserom. Barneskoleelevene i Skaun er i hovedsak 

organisert i klasser tilpasset de rammefaktorene byggene gir. Vi velger å benytte 2 m² pr 

elev i klasserommet og 4 m² til lærer. Dette gir en teoretisk beregning av hvor mange 

elever det maksimalt er plass til på skolen, uten at en tar hensyn til hva som er pedagogisk 

forsvarlige gruppestørrelser, kapasiteten på garderober, spesialrom eller andre 

støttefunksjoner. Hvorvidt det tekniske anlegget er dimensjonert for og kan håndtere denne 

elevmengden tas heller ikke hensyn til. Denne metoden integrerer ikke kapasiteten i 

spesialisert læringsareal, grupperom eller garderober og disse må derfor ha en særskilt 

vurdering. 

2. Kapasitet ut fra netto generelt læringsareal gjøres ved å måle og registrere læringsareal 

som klasserom, grupperom, formidlingsrom, allrom, garderober, mv. Dette arealet 

divideres 5 m2 pr. elev, tilsvarende det arealnormen angir for nye skoler. En svakhet med 

denne metoden, er at den ikke ser på skolebygningens struktur. Skoler med mye gang- og 

trafikkareal som ikke benyttes til læringsaktiviteter kommer ofte ut med lav kapasitet.  

3. Kapasitet i spesialisert læringsareal beregnes ved å dividere skolens avsatte areal til 

spesialiserte funksjoner på normen for en sammenlignbar skole. Er forholdstallet over 1 

indikerer det at skolen har kapasitet til flere elever i de spesialiserte arealene en det er i de 

generelle, og er forholdstallet under 1 indikerer det at de spesialiserte arealene ikke har 

kapasitet til elevene ved skolen. En svakhet ved denne metoden er at den ikke tar hensyn 

til om skolen mangler enkelte spesialiserte funksjoner eller til fordelingen av areal mellom 

de funksjoner skolen har. Derfor må dette vurderes særskilt. 

Gymsaler/idrettshaller med garderober blir vurdert i egen kategori. Dette for at skoler med 

store idrettsflater ikke skal få en kunstig høy vurdering. 

4. Kapasitet ut fra skolens bruttoareal tar utgangspunkt i bruttoarealet på skolen og 

beregner elevkapasiteten ved å dividere dette på bruttoarealet fra den aktuelle 

arealnormen. Metoden inkluderer idrettsareal, lager/tekniske rom, tilfluktsrom og annet 

unyttbart areal. Bruttoarealkapasiteten sier noe om arealeffektiviteten i bygget. En svakhet 

ved metoden er at den ikke tar hensyn til at nye skoler har større areal til tekniske 

installasjoner og at eldre skolebygg kan inkludere store unyttbare areal som tilfluktsrom 

osv. Dette kan det evt. korrigeres for i beregningene.   

I Skaun er det foretatt kapasitetsberegninger utfra de tre første metodene over, da skolenes 

bruttoarealer ikke er tilgjengelig. 
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Kapasitetsberegningen som gjøres med bakgrunn i beregningene angir hvor mange elever skolen 
maksimalt har plass til. Det er viktig å påpeke at det ikke er mulig å utnytte en skoles 
kapasitet fullt ut. Variasjon i elevtallet på de ulike alderstrinn, hensyn til pedagogisk forsvarlig 
gruppestørrelse og kapasiteten til byggets tekniske anlegg bidrar til dette.  

Det er alltid vanskelig å anslå når det ikke er plass til «en elev til». En skole kan oppleves som full 

før den når sin maksimale kapasitet dersom rominndeling ikke passer til gruppestørrelsene på 

kullene. Kapasiteten er derfor angitt som et intervall. Nederste delen av intervallet angir en full 

skole, mens øverste tallet angir nå skolen må regnes som overfylt.  

3.2.2 Samlet skolekapasitet på barnetrinnet 

Samlet skolekapasitet i Skaun kommune er vurdert å ligge på 1150-1350 elever. Det samlede 

elevtallet i kommunen er høsten 2012 ventet å være 998 elever.  

Tabell: Oppsummering av elevtall høst 2012 og Norconsults kapasitetsvurdering: 

 

Videre i kapittelet er det vist hvordan kapasitetstallene i tabellen over er framkommet.  

3.2.3 Buvik skole  

Buvik skole er nylig bygd om og bygd ut. Det er god standard på læringsarealene. På grunn av at 

gruppestørrelsen på noen trinn er større enn skolen er bygget for, har ett trinn base i det tidligere 

folkebiblioteket. Skolen eier også et større areal i 2.etg av Skaunhallen, som kan brukes som 

læringsareal ved behov. Norconsult har ikke oversikt over areal på disse byggene, men har lagt til 

grunn at kapasiteten på skolen kan økes med 100 elever, dersom rommene regnes med. 

 Generelt læringsareal: 5 avdelinger/baser, 13 grupperom og 2 formidlingsrom. I tillegg 1 

base i tidligere folkebibliotek. 

 Spesialisert læringsareal: Kunst og håndverk 

 Administrasjon og personal: Noe mindre areal enn arealnorm for en B350-barneskole. 

Tabell: Oversikt samlet areal og sammenlignbar arealnorm  

 

Skole Elevtall 2012

Beregnet 

kapasitet

Buvik 312             400-430

Børsa 181             180-220

Jåren/Råbygda 33               40-60

Venn 126             120-150

Viggja 64               60-80

Skaun usk 282             350-380

Skaun kommune 998             1150-1350

SKOLE Buvik Norm B350

GENERELT LÆRINGSAREAL: 1620 1 750         

SPESIELT LÆRINGSAREAL: 147 455            

PERSONAL- OG ADMINISTRASJON 332 430            

SUM NETTO LÆRINGSAREAL ekskl idrettsareal 2099 2635

     IDRETTSAREAL (SAL/GARD/BIROM) 0 350            

SUM NETTO LÆRINGSAREAL inkl idrettsareal 2099 2985
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Vurdert kapasitet Buvik

Elevtall høst 2012 312                   

Snitt vurdert kapasitet i klasserom 80                     

Sammenlignbar norm B350

Kapasitet i netto generelt læringsareal 324             

Kapasitet etter klasseromsnorm 400             

Netto spesialisert læringsareal 0,32            

NO-vurdering kapasitet (hovedbygg) 300-330

NO-vurdering kapasitet (inkl. bibliotek og Skaunhallen) 400-430

Norconsults vurdering av kapasitet 

Buvik skole har store og åpne avdelinger beregnet på ett til to årstrinn. Utformingen av 

læringsarealene gir gode muligheter for å variere gruppestørrelser.  

Strukturen i Buvik skole tilsier at elevkapasiteten best kan regnes ut ved å bruke sammenligne 

totale generelt læringsareal med arealnormen. Beregning etter klasseromsnormen, som forklart 

ovenfor, angir at skolen kan ha kapasitet til i gjennomsnitt maksimalt 80 elever i hver avdeling, og 

en maksimalkapasitet på 400 elever totalt.  

Sammenligner man det generelle læringsarealet på hovedbygget på skolen med arealnormen, kan 

man se at skolen har et samlet generelt læringsareal som ligger litt under normen for en 

barneskole med 350 elever (B350), som gir en kapasitet på 324 elever. Kapasiteten i de 

spesialiserte arealene sjekkes ved å se på forholdstallet mellom skolens areal til spesialrom og 

arealnormen. Forholdstallet på 0,32 viser at skolen har langt mindre spesialareal enn normen 

angir. Bygget er planlagt slik at aktiviteter som andre steder ville foregått i spesialrom, her foregår i 

avdelingen. En må derfor trekke litt fra på kapasiteten i de generelle læringsarealene for å ta høyde 

for dette. 

Samlet kapasitet på 

hovedbygget på Buvik skole 

er vurdert å være 300-330 

elever. I tillegg er det anslått 

at skolen vil kunne ha 

kapasitet til 100 elever mer, 

dersom/når folkebiblioteket 

og arealene i Skaunhallen 

tas i bruk. Samlet kapasitet 

på Buvik skole er dermed 

400-430 elever. 

Utvidingsmuligheter:  

Skolen leier idrettsareal i Skaunhallen. Her eier skolen også et større areal i 2.etg som kan 

omdisponeres til skoleformål. Skolen har i tillegg store lagerareal uten dagslys som kan vurderes å 

omdisponeres til læringsareal dersom kapasiteten må økes ytterligere. Det kan også være mulig å 

utvide hovedbygget med nybygg. 

3.2.4 Børsa barneskole 

Børsa barneskole er en tradisjonell klasseromskole. Skolen har vært bygd ut i tre omganger og 

består av tre frittstående bygg. De to eldste byggene har lav standard på læringsarealene, mens 

det nyeste bygget (modulbygg) har god standard. 

 Generelt læringsareal: 9 klasserom og 8 grupperom. Noe mindre areal enn norm for en 

B200-skole. 

 Spesialisert læringsareal: Mediatek, datarom, musikkrom, kunst og håndverksrom. Skolen 

mangler skolekjøkken, men har en liten kjøkkenkrok i flerbruksrom. Noe mindre areal enn 

norm for en B200-skole. 

 Administrasjon og personal: Noe mindre areal enn arealnorm for en B200-barneskole.  
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Vurdert kapasitet Børsa

Elevtall høst 2012 181                   

Snitt vurdert kapasitet i klasserom 30                     

Sammenlignbar norm B200

Kapasitet i netto generelt læringsareal 181             

Kapasitet etter klasseromsnorm 270             

Netto spesialisert læringsareal 0,77            

NO-vurdering kapasitet 180-220

Tabell: Oversikt samlet areal og sammenlignbar arealnorm 

 

Norconsults vurdering av kapasitet 

Strukturen i skolen tilsier at elevkapasiteten best kan beregnes etter metoden for klasseromsnorm. 

Det er lagt til grunn at det er plass til maksimalt 30 elever i hvert klasserom på Børsa barneskole. 

Beregning etter klasseromsnormen viser at Børsa barneskole har kapasitet til 270 elever. 

Sammenligner man det generelle læringsarealet på skolen med arealnormen, kan man se at 

skolen har et samlet generelt læringsareal som ligger litt under normen for en barneskole med 200 

elever (B200). Kapasiteten i de spesialiserte arealene sjekkes ved å se på forholdstallet mellom 

skolens areal til spesialrom og arealnormen. Forholdstallet på 0,77 viser at skolen har litt trange 

spesialareal, selv om den har de fleste av funksjonene.   

Børsa barneskole har ganske store 

klasserom. Byggene har relativt stiv 

struktur, i betydningen at det er 

begrensede muligheter for å variere 

gruppestørrelsene.  

Samlet kapasitet på Børsa barneskole er 

vurdert å være 180-220 elever.  

 

Utvidingsmuligheter: 

De to eldste bygningene er antagelig ikke regningssvarende å rehabilitere. Modulbygget er et 

midlertidig bygg.  Det vil være ønskelig å utvide kapasiteten på skolen ved å rive og bygge nytt på 

samme tomt.  

3.2.5 Jåren/Råbygda oppvekstsenter 

Jåren/Råbygda oppvekstsenter består av ett sammenhengende bygg. Skolen fikk et tilbygg i 1997 

som i dag rommer barnehagedelen av oppvekstsenteret. Det er behov for oppgradering av 

skoledelen av oppvekstsenteret.  

 Generelt læringsareal: 3 klasserom og 2 grupperom.  

 Spesialisert læringsareal: Mediatek/møterom. I tillegg er det et lite skolekjøkken i ved 

barnehagen/SFO. Skolen bruker dette som skolekjøkken. 

 Administrasjon og personal: Under arealnorm for en B50-barneskole. 

SKOLE Børsa Norm B200

GENERELT LÆRINGSAREAL: 904 1000

SPESIELT LÆRINGSAREAL: 349 455

PERSONAL- OG ADMINISTRASJON 244 285

SUM NETTO LÆRINGSAREAL ekskl idrettsareal 1497 1740

     IDRETTSAREAL (SAL/GARD/BIROM) 307 350

SUM NETTO LÆRINGSAREAL inkl idrettsareal 1804 2090
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Vurdert kapasitet

Jåren/ 

Råbygda

Elevtall høst 2012 33                   

Snitt vurdert kapasitet i klasserom 24                   

Sammenlignbar norm B50

Kapasitet i netto generelt læringsareal 44              

Kapasitet etter klasseromsnorm 72              

Netto spesialisert læringsareal 0,13           

NO-vurdering kapasitet 40-60

Tabell: Oversikt samlet areal og sammenlignbar arealnorm  

 

Norconsults vurdering av kapasitet 

Strukturen i skoledelen tilsier at elevkapasiteten best kan beregnes etter metoden for 

klasseromsnorm. Det er lagt til grunn at det er plass til maksimalt 24 elever i hvert klasserom på 

Jåren/Råbygda. 

Beregning etter klasseromsnormen viser at Jåren/Råbygda oppvekstsenter har kapasitet til 72 

elever. Sammenligner man det generelle læringsarealet på skolen med arealnormen, kan man se 

at skolen har et samlet generelt læringsareal som ligger litt under normen for en barneskole med 

50 elever (B50). Kapasiteten i de spesialiserte arealene sjekkes ved å se på forholdstallet mellom 

skolens areal til spesialrom og arealnormen. Forholdstallet på 0,13 viser at skolen har stor mangel 

på spesialrom.   

Klasserommene på skolen er alle 52 m², og 

gir god plass til elevgruppene på skolen i 

dag. Skolen mangler spesialisert areal for 

kunst og håndverk, musikk og naturfag. 

Dette er ikke tilfredsstillende for en skole 

med 1.-7.årstrinn, men siden det er god 

plass i klasserommene kan mange av 

aktivitetene gjennomføres der. 

Samlet kapasitet på skoledelen på 

Jåren/Råbygda oppvekstsenter er vurdert 

å være 40-60 elever. 

Utvidingsmuligheter:  

Det er ikke behov for å utvide kapasiteten på skolen. Dersom det blir behov for mer skolekapasitet, 

kan ytterligere sambruk med barnehagen vurderes. 

 

3.2.6 Venn oppvekstsenter 

Skoledelen på Venn oppvekstsenter består av et sammenhengende hovedbygg, bygd ut i flere 

omganger. Skolen er en tradisjonell klasseromskole, med relativt små klasserom langs korridor. 

Standarden på læringsarealene er varierende. Den eldste delen av bygget har behov for 

oppgradering, mens den nyeste delen av bygget har god standard. 

 Generelt læringsareal: 7 klasserom og 6 grupperom.   
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Vurdert kapasitet Venn

Elevtall høst 2012 126                   

Snitt vurdert kapasitet i klasserom 22                     

Sammenlignbar norm B150

Kapasitet i netto generelt læringsareal 113             

Kapasitet etter klasseromsnorm 154             

Netto spesialisert læringsareal 0,52            

NO-vurdering kapasitet 120-150

 Spesialisert læringsareal: Bibliotek, musikkrom, kunst- og håndverksrom, skolekjøkken  

 Administrasjon og personal: Omtrent på arealnorm for en B150-barneskole. 

Tabell: Oversikt samlet areal og sammenlignbar arealnorm  

 

Norconsults vurdering av kapasitet 

Strukturen i skoledelen tilsier at elevkapasiteten best kan beregnes etter metoden for 

klasseromsnorm. Det er lagt til grunn at det er plass til maksimalt 22 elever i hvert klasserom på 

Venn. 

Beregning etter klasseromsnormen viser at Venn oppvekstsenter har kapasitet til 154 elever. 

Sammenligner man det generelle læringsarealet på skolen med arealnormen, kan man se at 

skolen har et samlet generelt læringsareal som ligger en del under normen for en barneskole med 

150 elever (B150), noe som gir en kapasitet på 113 elever. Kapasiteten i de spesialiserte arealene 

sjekkes ved å se på forholdstallet mellom skolens areal til spesialrom og arealnormen. 

Forholdstallet på 0,52 viser at skolen har små spesialareal, selv om den har de fleste av 

funksjonene.   

Skolens største utfordring er at 

klasserommene er små i forhold til de 

elevgruppene som er ventet på skolen i 

årene som kommer. Grupperommene 

ligger uhensiktsmessig til i forhold til 

mange av klasserommene. Den stive 

strukturen i bygget gjør det vanskelig å 

dele i ulike gruppestørrelser.  

Samlet kapasitet på skoledelen på Venn oppvekstsenter er 120-150 elever. 

Utvidingsmuligheter:  

Det kan være mulig å utvide kapasiteten ved å bruke arealene i kjelleretasjen i større grad. 

Arealene bør i så fall oppgraderes. 

Ellers vil det være mulig å utvide kapasiteten ved utbygging. Klasseromfløyen kan evt. bygges om 

for å øke størrelsen på klasserommene og gjøre arealene mer fleksible. 

 

SKOLE Venn Norm B150

GENERELT LÆRINGSAREAL: 563 750

SPESIELT LÆRINGSAREAL: 188 360

PERSONAL- OG ADMINISTRASJON 225 230

SUM NETTO LÆRINGSAREAL ekskl idrettsareal 976 1340

     IDRETTSAREAL (SAL/GARD/BIROM) 149 250

SUM NETTO LÆRINGSAREAL inkl idrettsareal 1125 1590
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Vurdert kapasitet Viggja

Elevtall høst 2012 64                     

Snitt vurdert kapasitet i klasserom 21                     

Sammenlignbar norm B100

Kapasitet i netto generelt læringsareal 57               

Kapasitet etter klasseromsnorm 105             

Netto spesialisert læringsareal 0,15            

NO-vurdering kapasitet 60-80

3.2.7 Viggja oppvekstsenter 

Skoledelen av Viggja oppvekstsenter består av ett skolebygg, bygd ut og om i flere omganger. Det 

er varierende standard på arealene i anlegget. De nyeste delene har god standard, mens de eldre 

delene er noe mer slitt. 

 Generelt læringsareal: 5 klasserom og 1 grupperom.  

 Spesialisert læringsareal: Skolekjøkken  

 Administrasjon og personal: Under arealnorm for en B50-barneskole. 

Tabell: Oversikt samlet areal og sammenlignbar arealnorm  

 

Norconsults vurdering av kapasitet 

Strukturen i skoledelen tilsier at elevkapasiteten best kan beregnes etter metoden for 

klasseromsnorm. Det er lagt til grunn at det er plass til maksimalt 21 elever i hvert klasserom på 

Viggja. 

Beregning etter klasseromsnormen viser 

at Viggja oppvekstsenter har kapasitet til 

105 elever. Sammenligner man det 

generelle læringsarealet på skolen med 

arealnormen, kan man se at skolen har et 

samlet generelt læringsareal som ligger litt 

over normen for en barneskole med 50 

elever (B50). Kapasiteten i de 

spesialiserte arealene sjekkes ved å se på 

forholdstallet mellom skolens areal til spesialrom og arealnormen. Forholdstallet på 0,15 viser at 

skolen har stor mangel på spesialrom.   

Skolen har tre små (35-42 m²) og to større klasserom (56-60 m²). Det er mangel på grupperom. 

Skolen mangler det meste av spesialareal, med unntak av skolekjøkken. Dette er ikke 

tilfredsstillende for en skole med 1.-7.årstrinn, selv om mange av aktivitetene kan gjennomføres i 

klasserommene. Skolen har ikke romslige nok generelle læringsarealer til å kompensere for de 

manglende spesialromfunksjonene.Samlet kapasitet på skoledelen på Viggja oppvekstsenter er 

vurdert å være 60-80 elever. 

Utvidingsmuligheter:  

Det er mulig å utvide kapasiteten på skolen litt ved å ta i bruk trafikkareal i kjelleretasjen til 

grupperom/bibliotek. Ellers vil en evt. utvidelse måtte komme i form av tilbygg.  

SKOLE Viggja B50

GENERELT LÆRINGSAREAL: 286 270

SPESIELT LÆRINGSAREAL: 29 200

PERSONAL- OG ADMINISTRASJON 124 145

SUM NETTO LÆRINGSAREAL ekskl idrettsareal 439 615

     IDRETTSAREAL (SAL/GARD/BIROM) 272 250

SUM NETTO LÆRINGSAREAL inkl idrettsareal 711 865
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Vurdert kapasitet Skaun usk

Elevtall høst 2012 282                   

Snitt vurdert kapasitet i klasserom 37                     

Sammenlignbar norm U300

Kapasitet i netto generelt læringsareal 291             

Kapasitet etter klasseromsnorm 410             

Netto spesialisert læringsareal 1,31            

NO-vurdering kapasitet 350-380

3.2.8 Skaun ungdomsskole 

Skaun ungdomsskole består av et sammenhengende bygg bestående av en ny og en eldre del. 

Tilbygget har gode læringsarealer og god standard. Den eldste delen har langt dårligere standard 

og det er stort behov for oppgradering. 

 Generelt læringsareal: 11 ordinære klasserom, 2 store baser/avdelinger og 6 grupperom.  

 Spesialisert læringsareal: Mediatek/bibliotek, kunst- og håndverksrom, skolekjøkken, 

naturfag, musikkrom (i sambruk med kulturskolen). Kulturskolen har også fire øvingsrom 

som skolen kan benytte etter avtale. 

 Administrasjon og personal: Under arealnorm for en U300 ungdomsskole. 

Tabell: Oversikt samlet areal og sammenlignbar arealnorm 

  

Norconsults vurdering av kapasitet 

Det er stor forskjell på den gamle og den nye delen av skolen. For læringsarealene i tilbygget, vil 

kapasitet ut fra netto generelt læringsareal gi et godt bilde av kapasitet, mens for det eldste bygget 

vil klasserommetoden gi et bedre utrykk for kapasiteten.  Det må derfor gjøres en samlet 

skjønnsmessig vurdering. 

Strukturen i den eldste delen av bygget tilsier at elevkapasiteten best kan beregnes etter metoden 

for klasseromsnorm. Det er lagt til grunn at det er plass til maksimalt 30 elever i hvert av de 11 

ordinære klasserommene, og maksimalt 40 elever i de to avdelingene på Skaun ungdomsskole. 

Beregning etter klasseromsnormen viser 

da at Skaun ungdomsskole har kapasitet 

til 410 elever. Sammenligner man det 

generelle læringsarealet på skolen med 

arealnormen, kan man se at skolen har et 

samlet generelt læringsareal som ligger 

litt under normen for en ungdomsskole 

med 300 elever (U300). Kapasiteten i de 

spesialiserte arealene sjekkes ved å se 

på forholdstallet mellom skolens areal til spesialrom og arealnormen. Forholdstallet på 1,31 viser at 

skolen har mye spesialisert læringsareal. På sikt må arealene til personal og administrasjon økes 

tilsvarende behovene fra elevtallsveksten. Skolen sin kapasitet er vurdert å være 350-380 elever. 

Utvidingsmuligheter:  

Det vil være mulig å utvide kapasiteten ved ombygging og utbygging. Det er stort behov for å 

oppgradere den eldste delen av bygget. 
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4 Førskole- og elevtallsprognoser 

Norconsult har på oppdrag fra Skaun kommune utarbeidet nye langsiktige førskole- og 

elevtallsprognoser.  

Prognosen er utarbeidet av Norconsult Bergen i egenutviklede regnearksmodeller, basert på 

grunnlagstall fra Statistisk sentralbyrå, historiske elevtall fra Grunnskolen sitt informasjonssystem 

(GSI) og opplysninger fra Trondheim kommune, Byplankontoret, om historisk boligbygging og 

planlagte boligfelt. Skaun kommune har levert forventet elevtall for kommende skoleår for alle 

skoler pr. juni 2012 for å få med de siste endringene. 

Det er utarbeidet prognoser for skoleområdene og for kommunen sett under ett fram mot 2030. 

De ulike skoleområdene (planområdene) består av følgende grunnkretser: 

 Buvika: 0201-0207 

 Børsa: 0301-0304 

 Viggja: 0306-0308  

 Venn: 0103-0107 og 0305  

 Jåren/Råbygda: 0101-0102. 

 

Utgangspunkt og forutsetninger for prognoseberegningene 

 Utgangspunkt: Befolkning pr. 1.januar 2012 (tall fra SSB på grunnkretsnivå) 

 Fruktbarhet og dødelighet: som gjennomsnittet for de siste 4 årene 

 Samlet boligbygging er lagt inn med 80 nye boliger årlig i hele perioden (dette er litt over 

den gjennomsnittlige reelle produksjonen de siste årene, men vurdert som et realistisk / 

svakt optimistisk tall ut fra tilgjengelige tomtearealer og faktisk befolkningsutvikling de siste 

årene).   

 Den geografiske fordelingen av boligbyggingen er gjort i henhold til informasjon om 

tilgjengelige boligfelt i ulike skoleområder, deres potensiale og antatte oppstartsår for 

boligproduksjon. Følgende beregning er lagt til grunn: Hvert år er 80 nye boliger fordelt 

prosentvis mellom områdene ut fra en «tilgjengelig mengde» nye boliger. I 2012 er 

gjenstående ubygde boliger i nye felt med oppstart i 2012 eller tidligere med i tilgjengelig 

mengde. I år x legges boliger i felt med forventet oppstart i år x inn i tilgjengelig mengde. 

Med de tall som foreligger vil en med alle felt med antydet oppstart i 2018 eller tidligere 

(1350 boliger) ha nok arealreserve til 80 nye boliger årlig til 2029. Hvis alle disse feltene 

blir realisert vil nesten en ikke ha behov for å starte bygging på de resterende feltene hvor 

det ikke er angitt oppstartsår (vel 1300 boliger) i perioden. Fordelingen av nye boliger som 

er lagt inn i prognosen er vist i tabellen nedenfor.  
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 Flytting: Aldersfordelte flyttemønster inn i, ut av og internt i kommunen som i årene 2008-

2011, er lagt til grunn for aldersfordelt flytting i årene framover (beregningene korrigerer for 

boligbygging) 

 Elevtallsprognosene er justert for faktisk forventede elevtall i skoleåret 2012/13 (i den grad 

det er differanse mellom disse tallene og tallet på bosatte, er differansen videreført i 

elevtallsprognosene i hele grunnskoleperioden) – forskjellene er små, med unntak for kullet 

som skal starte i 10 klasse høsten 2012 (her er det 11 flere bosatte ungdommer enn det en 

finner igjen på den kommunale ungdomsskolen) 

 

Nye boliger i prognosen: 

 

Merk at boligpotesialet for Venn og Jåren/Råbygda kan være noe høyere enn det som er lagt inn i 

prognoseforutsetningene. Det er utbyggere i disse skolekretsene som planlegger flere nye 

boligprosjekter. Dette blir kommentert senere i dette kapittelet og kan gi en høyere andel 

førskolebarn og elever ved disse to skolekretsene.  

 

4.1 Befolkningsprognose for hele kommunen 

Figurene under viser Norconsults prognose (grønn farge) mot tre alternativer fra Statistisk 

sentralbyrå (SSB). Hvor høy og hvor stor veksten i Skaun vil bli i de kommende år, avhenger mye 

av boligutbygging og innflytting.  

Norconsults prognose ligger høyere enn SSB sitt alternativ for høy nasjonal vekst (blå linje – SSB-

HHMH). Dette kommer i hovedsak av at Norconsult har tatt hensyn til planlagt boligbygging, mens 

SSB baserer seg på videreføring av siste års boligbygging.  

Figurer: Sammenligning av 

Norconsult (grønn) sin prognose 

2012 og SSB sine prognoser for 

høy nasjonal vekst (HHMH), 

middels nasjonal vekst (MMMM) 

og lav nasjonal vekst (LLML):  

Merknad:  

Ny prognose fra SSB (pr. 20. 

juni 12) viser en høyere vekst 

enn SSB prognosen som er vist 

i figuren  

Skoleområde

Årlig 

boligbygging i 

2008-12

2012

Årlig 

boligbygging i 

2013-14

Årlig 

boligbygging 

i 2015-17

Årlig 

boligbygging 

i 2018-->

Rest-

potensiale

Buvika 25 78 56 40 56 73

Viggja 4 1 11 16 8 1000

Børsa 22 1 13 24 16 240

Venn 3 0 0 0 0 0

Jåren/Råbygda 1 0 0 0 0 0

Sum 55 80 80 80 80
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4.2 Førskoleprognose (1-5 år) 

Barnehagebehovet er økende i Skaun. Norconsult sin prognose på kommunenivå, viser at det er 

ventet en økning på nesten 200 barn i aldersgruppen 1-5 år i prognoseperioden. 

 

Dette gir en økning på 117 store barn (3-5 år) eller et behov for ca. 6,5 nye storbarnsavdelinger 

(100 prosent dekningsgrad) 

For de minste barna kan kommunen forvente en vekst i 1-2 åringene på 71 barn i 

prognoseperioden eller 7-8 nye småbarnsavdelinger fram mot 2030 (100 prosent dekningsgrad).  
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4.2.1 Førskolebarn fordelt på skoleområder 

Buvik skoles inntaksområde 

Barnetallsprognosen for Buvik skoles inntaksområde viser at det er ventet kraftig vekst i antallet 1-

5 åringer, fra 240 i 2012 til omkring 360 i slutten av prognoseperioden. 

 

Børsa barneskoles inntaksområde 

Barnetallsprognosen for Børsa barneskoles inntaksområde viser at det er ventet stor vekst i 

antallet 1-5 åringer, fra dagens 168 barn til omkring 240 barn sist i prognoseperioden. 
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Jåren/Råbygda oppvekstsenters inntaksområde 

Barnetallsprognosen for Jåren/Råbygda oppvekstsenters inntaksområde viser at antallet 1-5 

åringer er ventet å holde seg stabilt på omkring 30 barn gjennom prognoseperioden.  

 

 

Venn oppvekstsenters inntaksområde 

Barnetallsprognosen for Venn oppvekstsenters inntaksområde viser at antallet 1-5 åringer er ventet 

å reduseres noe, etter en topp i barnetallet de senere årene. Gjennom prognoseperioden er 

barnetallet ventet å holde seg stabilt på omkring 80-90 barn.  
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Viggja oppvekstsenters inntaksområde 

Barnetallsprognosen for Viggja oppvekstsenters inntaksområde viser at antallet 1-5 åringer har økt 

kraftig de senere årene. Gjennom prognoseperioden er barnetallet ventet å holde seg stabilt på 

omkring 45-50 barn.  
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4.3 Elevtallsprognose (6-15 år) 

Figuren nedenfor viser at forventet elevtall på hvert årskull i grunnskolen i Skaun kommune er 

kraftig økende gjennom hele prognoseperioden. Det samlede elevtallet i kommunen er ventet å 

øke med omkring 570 elever. Veksten er noe ujevnt fordelt på skoleområdene.  
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4.3.1 Elevtallsprognose fordelt på skoleområder 

Buvik skole 

Elevtallsprognosen for Buvik skole viser at det er ventet kraftig vekst i antallet 6-12 åringer, fra 312 

elever i 2012/13 til i underkant av 550 elever mot slutten av prognoseperioden. 

 

Børsa skole 

Elevtallsprognosen for Børsa skole viser at det er ventet kraftig vekst i antallet 6-12 åringer, fra ca 

180 elever i 2012/13 til i overkant av 310 elever mot slutten av prognoseperioden. 
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Jåren / Råbygda oppvekstsenter 

Elevtallsprognosen for Jåren/Råbygda oppvekstsenter viser at elevtallet er ventet å holde seg 

stabilt på omkring 30-35 elever gjennom prognoseperioden. Merk at potensialet for boligbygging 

kan være noe større for det som ligger til grunn i prognosene, slik at denne skolekretsen kan få 

noen flere elever enn det som er vist i figuren under. Det vil ikke være snakk om vesentlige 

endringer ift prognosen.   

 

Venn oppvekstsenter 

Elevtallsprognosen for Venn oppvekstsenter viser at elevtallet er ventet å øke jevnt i første del av 

perioden, før det reduseres til omkring dagens elevtall i siste halvdel av perioden. Merk og at 

utbyggingspotensialet i denne skolekretsen kan være større enn det som ligger til grunn for 

prognosen. Derfor kan elevtallsprognosene for Venn oppvekstsenter bli noe mer positive enn hva 

som fremkommer i figuren under. Det vil ikke være snakk om store endringer og forskjeller.  
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Viggja oppvekstsenter 

Elevtallsprognosen for Viggja oppvekstsenter viser at elevtallet er ventet å øke kraftig i første 

halvdel av perioden, før det stabiliserer seg på omkring 80-90 elever i siste halvdel av perioden. 
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Skaun ungdomsskole 

Elevtallsprognosen for Skaun ungdomsskole viser at elevtallet er ventet å øke kraftig i hele 

prognoseperioden, fra omkring 280 elever i 2012 til omkring 460 elever mot slutten av 

prognoseperioden. 

 

Det er ventet at elevtallet vil passere 400 elever om 9-11 års tid. Den største elevveksten antas å 

komme i skoleåret 2029/20. Kommunen har dermed noen år i «fredstid» før elevveksten for alvor 

slår inn. Skaun ungdomsskole har kapasitet og skolearealer til å møte denne veksten i de 

nærmeste 7-8 årene. Prognosene gir grunnlag for å dimensjonere Skaun ungdomsskole for 450-

500 elever.    
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5 Kapasitetsutbygging i skoler og barnehager 

5.1 Forutsetninger 

Investeringskostnadene i dette kapittelet er basert på slike forutsetninger: 

 For nybygg/tilbygg er det brukt en prosjektkostnad på kr. 35 000 pr. m
2
 bruttoareal inkl. 

mva. 

 Noe opparbeidelse av uteområdet ligger inne i prosjektkostnad. Tilrettelegging av leke og 

oppholdsareal kan gjennomføres i enkelte prosjekt innenfor nybyggrammen, men 

kommunen må trolig regne med noe tilleggskostnader for opparbeidelse av uteområdene.  

 Sanerings- og rivekostnad er kalkulert til kr. 1000 – 1500 pr. m
2
   

 Tomtekostnader er ikke medregnet 

 Eksisterende skole- og barnehagestruktur er lagt til grunn for vurderingene  

 

5.2 Behov for framtidige investeringer – Barnehager 

I dag (pr. juni 2012) er det totalt ca. 530 barn i lokale barnehager i Skaun kommune (inkl. private 

tilbud). Dette gir en dekningsgrad for 1-5 åringene pr. 01.01. 2012 på 94 prosent. På mange måter 

er det god balanse mellom tilbud og etterspørsel lokalt. Ventelisten er ft. liten i Skaun. Store deler 

av ventelisten er barn som ønsker å bytte barnehage og ikke barn som ikke har fått tildelt 

barnehageplass.  

I figuren under ser vi at stabil vekst i antall førskolebarn (1-5 år) vil på mellomlang og lang sikt, 

kreve utbygging av barnehagekapasiteten – om eksisterende dekningsgrad på 94 prosent skal 

videreføres eller økes.  
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Størstedelen av veksten i gruppen førskolebarn, kommer i skolekretsene til Buvik og Børsa. Det er 

i disse områdene framtidig kapasitetsutbygging også bør realiseres.  

På lang sikt (2030) er det grunnlag for en trinnvis kapasitetsutvidelse til ca. 190 flere 

barnehageplasser.  

På mellomlang sikt (2020) er det i følge prognosene grunnlag for en kapasitetsutbygging tilpasset 

for ca. 70 flere barnehageplasser – innenfor en dekningsgrad på 94 prosent. Dette innebærer 

behov for over 600 barnehageplasser i 2020.   

 

Rundt 2014 vil trolig etterspørselen etter flere barnehageplasser melde seg. Mange mener at et 

godt utbygd barnehagetilbud lokalt, er et viktig grunnlag for økt tilflytting av ungdom og familier. Slik 

veksten av førskolebarn framkommer i prognosene, gir dette grunnlag for å vurdere trinnvise 

utbygginger av barnehagekapasiteten i Skaun.  

Behovet for barnehageplasser er ikke korrigert for eventuell innføring av lokal kontantstøtte for 2- 

åringer. 

Den delvis store veksten i førskolebarna, kan også gjøre kommunen i større grad attraktiv for 

private utbyggere. Det er viktig at eventuelle private initiativ dimensjoneres og lokaliseres etter de 

faktiske lokale behovene.  

 

5.2.1 Utbygging og dimensjonering fram til 2020 

Norconsult tilrår at ny barnehagekapasitet bygges ut i to-trinn fram til 2020 i Buvik-Børsa området 

slik; 

1. byggetrinn – 48 enheter (men planlagt for 78 eller 102 enheter) 

Ferdigstilles tidlig 2015.    

Bruttoareal: 506 BTA 

Kostnad: 17,7 mill NOK 

 

Lokalisering: Buvik-Børsa området 

 

Barnehagen tegnes og planlegges for behovene i byggetrinn 2, slik at framtidig utbyggingsløsning 

er tatt høyde for.    

 

2. byggetrinn – fra 48 enheter til 78 enheter eller 102 enheter 

Ferdigstilles tidlig 2020.  

Bruttoareal tilbygg/nybygg: 288 BTA (78 enheter) / 526 BTA (102 enheter) 
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Kostnad tilbygg: 10,0 mill NOK (78 enheter) / 18,4 mill NOK (102 enheter) (2012 priser) 

Dersom kommunen ønsker å erstatte eksisterende kapasitet ved Ilhaugen og Pundslia barnehager 

– som nybygg – kommer disse behovene som tillegg.  

 

5.3 Behov for framtidige investeringer – Grunnskole 

5.3.1 Børsa skole 

Børsa skole har behov for skolekapasitet tidlig i prognoseperioden. På lang sikt vil elevtallet vokse 

mot 300 elever. På mellomlang sikt (2020) vil dimensjonerende elevtall utgjøre ca. 270 elever.  

 

Dimensjonering: 270 elever / 1,5 parallell 

Bruttoareal: 3500 BTA (inkl. gymsal) 

Kostnad nybygg eks rive- og saneringskostnader: 122,5 mill NOK 

Ferdigstilling: Skoleåret 2015/16 

Rive- og saneringskostnader (trebygg): 1000 – 1500 pr m2 (eksisterende skole) 

 

Norconsult tilrår primært at Børsa skole bygges ut for 300 elever allerede til skoleåret 2015/16 – 

men da må bruttoarealet økes med 245 m
2
 BTA – til 3745 BTA til en samlet utbyggingskostnad på 

kr. 131,0 mill NOK eller 8,5 mill NOK mer enn ved en dimensjonering for 270 elever. Dersom 

tilleggskapasiteten for 30 skal bygges ut på et senere tidspunkt (mot slutten av prognoseperioden), 

vil dette trolig ha utbyggingskostnader over 8,5 mill NOK i 2012 priser. Derfor vurderer Norconsult 

at skolen bør bygges ut for ny kapasiteten i ett byggetrinn.     
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En eventuell overkapasitet ved nye Børsa skole kan fungere som «bufferkapasitet» for Viggja 

skole, ved at 7. trinn overføres til Børsas skole i den perioden hvor Viggja skole får plassmangel og 

kapasitetsutfordringer.  

 

I figuren nedenfor er det vist elevtallsutviklingen ved Børsa skole med 7. trinn fra Viggja skole.  

 

 
 

5.3.2 Buvik skole 

Buvik skole vil få en sammenhengende og stigende elevtallsvekst innover hele prognoseperioden. 

Norconsult vurderer at skolen vil få kapasitetsutfordringer rundt skoleåret 2017/18 (ledig kapasitet i 

folkebibliotek og i idrettsareal er da tatt med som tilgjengelig kapasitet i kapasitetsberegningene). 

Norconsult tilrår at kapasitetsbehovet møtes med en trinnvis utbygging i 2 byggetrinn.     
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1. byggetrinn – 500 elever (men planlegges for 600 elever / 2.byggetrinn) 

Ferdigstilles til skoleåret 2019/20    

Bruttoareal: 5 847 BTA. Arealbehov nybygg: 1824 BTA  

Kostnad tilbygg 500 elever: Kr. 64 mill. NOK 

 

 

Ombygging av Folkebibliotek og idrettshallarealer 

Det må påregnes noen kostnader for å bruke Bibliotek og idrettshallareal til skoleformål. Norconsult 

vurderer at disse lokalene kan omgjøres til undervisningslokaler innenfor vedtatte drifts- og 

budsjettrammer. Kommunen bør ta høyde for disse kostnadene allerede ved høstens 

budsjettarbeid.  

    

2. byggetrinn – fra 500 til 600 elever 

Ferdigstilles rundt skoleåret 2030/31  

Bruttoareal: 6 789 BTA.   

Kostnad tilbygg 100 elever: 942 BTA – Kr.33 mill. NOK (2012 priser) 

 

1. byggetrinn må integrere planforutsetningene i 2. byggetrinn, slik at skolen er planlagt for siste 

byggetrinn og endelig utbyggingsløsning for å skape helhet inne og ute.    

 

Samlet investeringskostnad for begge byggetrinnene er kalkulert til: Kr.  97,0 mill. NOK 

 

5.3.3 Venn oppvekstsenter (skoledel) 

Merk at Venn oppvekstsenter kan få noen flere elever (3-7) pr år i prognoseperioden under som 

følge av mulighet for økt framtidig utbyggingspotensiale i skolekretsen.  

Venn oppvekstsenter har små klasserom kombinert med få grupperom, noe som gir 

kapasitetsutfordringer når skolen får klasser over 20 elever. I dag er det store gang- og 

trafikkarealer i skolebygningen. Disse kan, gjennom ombygginger og rehabiliteringer «bygges» inn i 

klasserommene for å gjøre enkelte klasserom større og tilpasset størrelsen på framtidige klasser. 

Trolig kanl et slikt rehabiliteringsarbeid kobles til andre nødvendige utbedringer (eks. ventilasjon, 

mv). Denne utredningen omfatter ikke tilstandsvurderinger av skolene og barnehagene i Skaun 

kommune, men erfaringsmessig vil et kostnadsoverslag for moderat rehabilitering av skoledelen 

ligge på rundt 10-12.000 kr pr. m
2
.  
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Venn oppvekstsenter vil i løpet av de neste 7-8 årene oppleve kapasitetsutfordringer i de generelle 

læringsarealene for visse årstrinn.   

Behovet for større klasserom og økt tilgang på læringsarealer vil være størst i skoleåret 

2015/16/17.  

5.3.4 Viggja skole   

Viggja skole får trolig kapasitetsutfordringer rundt skoleårene 2016/17. Merk at det er få elever som 

gir delvis store utslag i figuren under. Underkapasiteten gjelder for under 10 elever. Få og små 

klasserom kombinert med få grupperom gir tilgang til lite læringsareal. Norconsult mener 

prognosen gir grunnlag for bygging av en barneskole, dimensjonert for 100 elever (B 100).  

Alternativt kan 7. trinnet overføres til Børsa skole – og på denne måten utnytte ledig 

«bufferkapasitet».  

 
 

Dimensjonering – 100 elever (B100) 

Bruttoareal: 1 750 BTA 

Ferdigstilling: Skoleåret 2018/19    

Arealbehov nybygg: 520 BTA 

Kostnad tilbygg: Kr. 18,2 mill. NOK 
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5.3.5 Skaun ungdomsskole 

Høy vekst i antall førskolebarn vil på sikt gi flere elever i grunnskolen i Skaun. På ungdomstrinnet 

vil veksten for alvor starte i skoleåret 2016/17 og øke gradvis fram til skoleåret 2024/25. Elevtallet 

er forventet å stige også på lang sikt. I denne prognoseperioden vil elevtallet ligg rundt 450 elever.  

 

Dimensjonering: 450-500 elever / 5 parallell 

Bruttoareal: 4 700 – 5 300 BTA (inkl. gymareal) 

Ferdigstilling: Skoleåret 2022/23 

Kostnad: Skaun ungdomsskole har et bruttoareal over 5 242 BTA. Mye gang- og trafikkareal gjør 

skolen lite fleksibel for et elevtall over 380 elever. Trolig vil det være behov for noe ombygging i 

kombinasjon med nybygg av noe læringsarealer.  

 

Kommunen bør ta sikte på å ha ferdig ombygging/tilbygg til ungdomsskolen – tilpasset behovene 

for 450-500 elever om 10 år (2022/23).   

 

 

 



Arkivsaksnr.:12/532 

 

 

SAKEN GJELDER: 

NY BARNESKOLE I BØRSA  

 

INITIERINGSKOMITEENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

Mandat / ansvar for gjennomføring av prosjektet ”Ny barneskole i Børsa” 

 

Hvilke oppgaver 

som delegeres 

 

Kommunestyret delegerer til rådmannen å gjennomføre byggeprosjektet ”Ny 

barneskole i Børsa”.  

 

Rådmannens mandat er beskrevet i prosjektets rammebetingelser. 

 

 

 

 

Rammebetingelser 

Kort prosjekt- 

beskrivelse 

Prosjektet omfatter bygging av ny barneskole i Børsa.  

 

Barneskolens kapasitet skal være 300 elever. Skoleanlegget skal enkelt 

kunne bygges ut videre til minimum 500 elever. 

 

Det nye skoleanlegget skal lokaliseres og utformes i henhold til gjeldende 

reguleringsplan og inngå som en del av en mer detaljert / videreutviklet 

utgave av eksisterende masterplanen. Anlegget skal tilpasses eksisterende 

bebyggelse, bidra til ny stedsdannelse og sammenknytning av nåværende 

og framtidige funksjoner i Børsa sentrum. 

 

Kort begrunnelse Kapasitetsøkning og tilrettelegging for undervisning i barneskolen i Børsa. 

 

Organisering av 

planleggings- og 

byggefasene 

Ansvaret og myndighet for gjennomføring av prosjektets plan- og 

byggefaser delegeres rådmann. I rådmannens organisering av 

planleggingsfasen skal involvering av berørte brukere tillegges stor vekt.  

 

Kommunestyret oppnevner formannskapet som referansegruppe for 

prosjektet. Referansegruppen skal på vegne av kommunestyret følge opp 

prosjektet og bidra med politiske avklaringer innenfor kommunestyrets 

gitte rammer for prosjektet. Referansegruppen velger selv gruppens leder.  

 

Rådmann er sekretær for referansegruppen (ikke medlem av gruppen). 

Rådmann skal i planleggings- og byggefasene jevnlig informere 

referansegruppen om utviklingen i prosjektet og benytte gruppen som 

politisk rådgivende organ i prosjektgjennomføringen. 

 

Planleggingsfasen innledes med: 

1. Utredning av geotekniske forhold for hele skole- og 

idrettsarealet i Børsa sentrum 

2. På grunnlag av gjeldende masterplan lages en mer detaljert 



hovedplan for arealdisponeringen på kort og lang sikt for å 

ivareta funksjonene for skoler, barnehager og idrettanlegg 

3. Romprogram / funksjonskrav 

4. Kommunestyret vedtar masterplan, romprogram / 

funksjonskrav og kostnadsrammer i prosjektet 

      5.   Utarbeidelse av anbudsinnbydelse med  

            anbudsgrunnlag inklusivt geoteknisk rapport,  

            masterplan og romprogram / funksjonskrav, tildelingskriterier  

 

Masterplan og romprogram / funksjonskrav vedtas av kommunestyret før 

de anvendes for videre prosjektering. 

 

Etter at de fem første delene av planfasen er avsluttet gjennomføres resten 

av prosjektet som en totalentreprise som omfatter bygnings- / 

utomhusplanlegging og bygging, også kalt funksjonsbeskrevet 

totalentreprise. Hovedfasene i denne delen av prosjektet består av: 

      6.   Prekvalifisering av interesserte tilbydere 

      7.   Oppnevne jury for evaluering av tilbud / løsninger  

     8.   Kommunestyret vedtar hvilken tilbyder som får tilbudet 

     9.   Inngå foreløpig kontrakt med forbehold om enighet og  

           endelig politisk godkjenning av prosjektet 

   10.   Vinnerutkastet videreutvikles sammen med bestiller og  

           revidert pris framarbeides – som så skal danne grunnlag for  

           endelig kontrakt og politisk vedtak om finansiering 

   11.   Endelig politisk godkjenning og finansiering av prosjektet 

   12.   Endelig kontrakt med tilbyder undertegnes 

   13.   Bygging, bygge- / prosjektledelse 

   14.   Avslutning med kontroll og rapport, - offisiell åpning 

 

Rutiner for 

rapportering til og 

vedtak i 

kommunestyret 

 

Rådmannen rapporterer til kommunestyret ved: 

 Behov hos rådmann og / eller kommunestyret 

 Ferdig utarbeidet geoteknisk rapport 

 Starten og halvt utført byggefase 

 Avsluttet prosjekt 

 

Kommunestyret fatter vedtak angående prosjektet ved: 

 Behov hos rådmann eller kommunestyret 

 Ferdig revidert masterplan 

 Ferdig romprogram / funksjonskrav 

 Gjennomført anbudskonkurranse, hvem det inngås kontrakt med 

 

Kapasitets- og 

investeringsplan 

Norconsult har laget en utredning om ”Kapasitetsutbygging i barnehager 

og skoler” i Skaun kommune. I samsvar med denne utredningen skal Børsa 

barneskole etter gjennomføring av dette byggeprosjektet ha en kapasitet på 

300 elever. Barneskolens behov for gymnastikklokaler vurderes gjennom 

flere alternativer, samt at evt. sambruk av lokaler/spesialrom vurderes for 

Børsa skole og Skaun ungdomsskole.  

 

Skolebygningen skal enkelt kunne utvides med påfølgende byggetrinn.   



 

Ombygging og 

tilbygg  

eller alt nytt 

I forrige forprosjekt for Børsa barneskole ble det konkludert med at det var 

økonomisk riktig på kort og lang sikt å bygge alt nytt.  

Tomtevalg, 

estetikk og 

stedsdannelse 

I samsvar med gjeldende reguleringsplan for sentrum og masterplan for 

skoler, barnehager og idrettsanlegg i Børsa, skal nytt bygningsanlegg for 

barneskolen ligge i / ved nåværende arealer for barneskolen. 

 

Gjeldende reguleringsplan skal legges til grunn for materialvalg og 

utforming av bygningsanlegget. Nytt skoleanlegg skal estetisk tilpasses 

eksisterende bebyggelse i sentrum. Anlegget skal plasseres og utformes 

slik at det er første bidrag til dannelse av et attraktivt, sentralt og felles sted 

for skolene, barnehagene og idrettsanlegget i Børsa. Dette oppvekst- og 

idrettsstedet skal innen tomteområdet plasseres så nært Børsa prestegard og 

rådhuset som mulig for å lette kommunikasjon og dermed styrke stedets 

attraktivitet. Oppvekst og idrettsanlegget skal henvende seg funksjonelt og 

estetisk til Fv 803 slik at den som en glidelås kan binde sentrumets steder 

på begge sider av hovedgaten sammen.  

 

Økonomi I budsjettet for 2012 er bevilget kr 2,4 mill. til planarbeidet. 

 

I økonomiplan for 2013 til 2015 er det vedtatt  kr 125 000 000 til ”bygging 

av skole i Børsa” fordelt med kr 62 500 000 på hver av årene 2014 og 2015. 

 

Tidsfrister Ut fra budsjett og økonomiplan vedtatt desember 2011 skal planarbeidet 

gjennomføres innen utgangen av 2013 (kun bevilgning for 2012) og 

byggearbeidene innen utgangen av 2015. Ut fra status i planarbeidet er det 

knapt med tid.  

 

 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1 Sak 35/12 Bygging av skole i Børsa, behandlet i K-styret 10.05.12 Utsendt tidligere 

 

 

 

Saksframlegg 
I møte 10.05.12 vedtok kommunestyret å oppnevne formannskapet som initieringskomite for 

byggeprosjektet ”Bygging av skole i Børsa” med Jon P. Husby som leder og rådmann som 

sekretær. Vedtaket omfattet beskrivelse av komiteens mandat. 

 

Komiteen har hatt to møter og i samsvar med mandatet legges med dette fram forslag til 

prosjektets rammebetingelser inklusivt organisering, delegering og mandat. 

 

I komiteens første møte orienterte Norconsult om deres foreløpige utkast til en utredning om 

kapasitetsutbygging i barnehager og skoler i Skaun kommune. I komiteens siste møte 



orienterte en representant for Trondheim kommune om erfaringer med anbudsmetoden 

funksjonsbeskrevet totalentreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 
Saken er i samsvar med budsjett for 2012 og økonomiplan for 2013 – 2015. 
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SAKEN GJELDER: 

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 - FASTSETTING AV 

VALGDAG  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Skaun kommune gjennomfører stortingsvalget og sametingsvalget 2013 med en valgdag – 

mandag 9. september 2013. 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Brev dat. 27.03.2012 fra Det kongelige kommunal- og regionaldepartement  

(Ikke utsendt). 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Kommunal- og regionaldepartementet meddeler i brev at i statsråd 23.03.2012 er valgdag for 

stortingsvalget og sametingsvalget 2013 fastsatt til mandag 9. september 2013. 

 

Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) - bestemme at det i 

vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september 2013. 

 

I valglovens § 9-2 (Fastsetting av valgdag) står det følgende: 

(1) Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag.  

 

(2) Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det på ett 

eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. 

Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.  

 

I Skaun kommune kan en vise til sedvane med gjennomføring av kun en valgdag. Ved valget i 

2009 ble det innført en tidligstemmeordning med mulighet for å avgi stemme fra 1. juli. Denne 

ordningen vil også bli videreført ved valget i 2013. 

 

Tilrettelegging for tidligstemmegivning og forhåndsstemmegivning avlaster og reduserer 

behovet for å gjennomføre valg med 2 valgdager. 

 

Det foreslås derfor ingen endring av foregående valgårs praksis. 

 

ØKONOMISK VURDERING: 
Legges inn i budsjett for 2013. 
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SAKEN GJELDER: 

NY TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKAUN KOMMUNE, 2013-2016  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: 
Rådmannens forslag til Trafikksikkerhetsplan 2013-2016 innstilles. 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

Vedlegg 1: Trafikksikkerhetsplan 2013-2016 

 

SAKSFRAMLEGG: 

 

Bakgrunn 

Skaun kommune reviderte sin trafikksikkerhetsplan siste gang i 2007. Tiltaksdelen har vært 

revidert hvert eneste år etter dette, som bl.a et grunnlag for å søke Statens vegvesen om 

trafikksikkerhetsmidler i ”Aksjon skoleveg” og ”Støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak” 

 

Det er fra Statens vegvesen kommet tilbakemelding i brev av 17.3.2011 om at prioriteringer for 

tildeling av midler skjer til planer som først og fremst følger deres veileder for dette (Håndbok 

209) og likeså følger retningslinjer satt i Sør Trøndelags fylkes trafikksikkerhetsplan. De 

viktigste endringene er fokus visjon og målsetting som er satt med bakgrunn i de styrende 

overordnede planene og retningslinjene. Kommunens visjon og hovedmål er basert på 

”0-visjonen” og ”Vi skal rive Trollveggen”. Det siste er den nasjonale satsingen med fokus på 

drepte og alvorlig skade blant ungdom i trafikken. Dette er også ihht Sør Trøndelags fylkes 

trafikksikkerhetsplan. 

 

Den nye trafikksikkerhetsplanen for Skaun kommune er basert på denne veilederen og har 

fokus på visjoner og mål som er satt i overordnet planlegging. Planen er også basert delvis på 

oppbygningen og innhold i tilsvarende planer i andre kommuner i nærområdet.  

 

Tiltaksdelen vil fortsatt bli tatt opp til revidering hvert år. Da søknadsfristen for midler et 1. 

september bør dette gjøres hvert år i siste møte før sommeren i PMU. 

 

Av flere årsaker ble det i år satt av litt liten tid til revidering av planen. Dette gjør at planen ikke 

blir vedtatt for søknadsfrist for ”Aksjon skoleveg” går ut 1. september. Det blir administrativt 

søkt før 1. september til ”Aksjon skoleveg”, men dette ut i fra forslag til plan og meldt at 

endelig vedtak sendes etter så fort som mulig. For neste rullering bør vi prioritere en mer 

tverrfaglig involvering, og forslag om dette er tatt med i planen. Dette er i samsvar med 

Vegvesenet sin Håndbok 209. 

 

Visjon og mål 

Med hensyn på de krav som stilles til en slik plan er denne trafikksikkerhetsplanen noe større 

enn de som har vært tidligere, og følger et oppsett der planen beskriver kommunens visjon, mål 

og strategi med tiltak for å nå disse innenfor trafikksikkerhetsområdet. 

 

Som tidligere nevnt er de overordnede mål ”0-visjonen” og ”Vi skal rive Trollvegen”.  



 

Som kommunens delmål er dette satt opp som forslag: 

 

 Det skal ikke skje trafikkulykker ved skolene og ikke alvorlige trafikkulykker på veg til 

og fra skolene. 

o Fokus på nybygging av gang og sykkelveger ved utvidelse av boligområder 

o Forgjengeroverganger over kjøreveg langs skoleveger 

o Vegbelysning langs skoleveg 

o Ryddige trafikkforhold i skoleområdene 

 Samtlige veger; kommunale- og fylkesveger, skal være riktig skiltet. Fartsnivået skal 

være tilpasset vegen, dens brukere og fartsnivået skal overholdes.  

o Fartsreduserende tiltak der det er behov, primært i 30 soner og skoleveg 

o Skilting skal være klar, f.eks forkjørsveg/vikeplikt 

 TS-opplæring til alle i grunnskoler og barnehager, samt holdningsskapende 

informasjon til øvrige del av kommunens innbyggere.  

 

 

Strategi 

Planen beskriver videre arbeidet med trafikksikkerhet i kommunen i dag og hvilke strategier 

kommunen kan følge videre.  

 

Strategien er i hovedsak et videre arbeid på dagens nivå, men også at kommunen har et 

potensial i å kunne sette mer fokus på trafikksikkerhet. Dette er i henhold til de nye 

overordende mål som legger større vekt på å skape sunne holdninger hos alle trafikanter. Dette 

forutsetter involvering på flere nivå og i flere enheter. I strategien er det noen betraktninger og 

forslag om forbedring av dette. 

 

Tiltak 

Ambisjonsnivået for konkrete tiltak er omtrent på linje med det som har vært de senere årene. 

De første tiltakene er videreføringer av noen påstartede strekninger med nye gatelys. 

 

Det er i planen et forslag til at en bør øke ambisjonene noe ved rullering av planen. For 

kommunale veger vil det derimot kreve mer midler fra kommunen til f.eks gatelys, rekkverk, 

asfaltering og fartsdempende tiltak. 

 

En gjentakende utfordring er skoleområdene. Der er det flere steder uklare kjøremønster, 

uorganiserte parkeringsplasser og uklart hvor en skal sluse gående. En må vurdere om det er 

mulig for kommunen å bidra med høyere egenandeler, og likeså bevilge mer til egne tiltak i 

disse områdene. 

 

Tiltak 2012 

I formannskap og kommunestyre ble det i mai satt av 100 000.- av driftsoverskuddet til 

trafikksikkerhetstiltak. Disse var ment til nytt rekkverk på den kommunale vegen over 

Buvikåsen (svingen ved Åsen). Endelig prioritering var forutsatt gjort i 

trafikksikkerhetsplanen. Dette er lagt inn som det eneste tiltaket i 2012. 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 
- Tiltak på fylkesveg dekkes i sin helhet av fylket.  



- Tiltak på kommunal veg dekkes 60% av fylket og med 40% egenandel av kommunen.  
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1. Visjon og målsetting  
 

0-visjon i arbeidet med bedre trafikksikkerhet har i henhold til Nasjonal transportplan 
følgende definisjon:  
 
En visjon om ingen drepte og ingen hardt skadde.  

1.1 Nasjonale mål  
I nasjonal transportplan, godkjent i Statsråd 29. september 2000, er ”0-visjonen” lagt til grunn for 
trafikksikkerhetsarbeidet. Omfanget av drepte og hardt skadde på norske veger er et alvorlig 
samfunnsproblem. I Nasjonal Transportplan for 2006-2015 står det at:  
 
”Gjennomgående sikkerhetstenking i tråd med nullvisjonen skal være et bærende prinsipp i ledelse, 
planlegging og gjennomføring av veg og vegtrafikk.”  
 
Det betyr at ”0-visjonen” skal ligge i bunnen av alt vi gjør.  
 
I st. meld. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019, ble det besluttet at det 
som et etappemål på veg mot nullvisjonen skal settes som en ambisjon at antall drepte og hardt 
skadde i trafikken skal reduseres med minst en tredel innen 2020.  

1.2 Fylkeskommunale mål  
”0-visjonen” skal være ledestjernen for alt trafikksikkerhetsarbeid i Sør-Trøndelag fylkeskommune.  

Siden begynnelsen av 90-tallet har det vært en svak, men jevn reduksjon av ulykker og antall drepte 

og hardt skadde i vegtrafikken. Denne reduksjonen finner vi ikke igjen i aldersgruppen 16-22 år i Sør-

Trøndelag. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg ønsker derfor et sterkere fokus på det forebyggende 

arbeidet for å få redusert antall drepte og skadde i denne aldersgruppen. Mange rapporter og 

statistikker bekrefter at gutter er langt mere utsatt enn jenter i denne aldersgruppen. Dette er en 

prioritert oppgave: Å rive ”Trollveggen” 

”Trollveggen” er utrykket som brukes om ”veggen” som kommer til syne i ulykkesstatistikken i 

aldergruppen 16-24 år. 

Fylkeskommunen har etter § 40 a i vegtrafikkloven ansvar for å foreslå å samordne 

trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. 

 

1.3 Kommunale mål  

VISJON  

”0-visjonen” skal legges til grunn for alt TS-arbeid. Kommunen skal legge til rette for et veg- og 

trafikksystem som hindrer drepte eller alvorlige skadde personer.  

HOVEDMÅL  
 

 Det skal ikke skje trafikkulykker ved skolene og ikke alvorlige trafikkulykker på veg til og fra 
skolene.  
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 Samtlige veger; kommunale, riks- og fylkesveger, skal være riktig skiltet. Fartsnivået skal 
være tilpasset vegen, dens brukere og fartsnivået skal overholdes.  

 TS-opplæring til alle i grunnskoler og barnehager, samt holdningsskapende informasjon til 
øvrige del av kommunens innbyggere.  

DELMÅL  

 Det skal ikke skje trafikkulykker ved skolene og ikke alvorlige trafikkulykker på veg til og fra 
skolene. 

o Fokus på nybygging av gang og sykkelveger ved utvidelse av boligområder 
o Fotgjengeroverganger over kjøreveg langs skoleveger 
o Vegbelysning langs skoleveg 
o Ryddige trafikkforhold i skoleområdene 

 

 Samtlige veger; kommunale- og fylkesveger, skal være riktig skiltet. Fartsnivået skal være 
tilpasset vegen, dens brukere og fartsnivået skal overholdes.  

o Fartsreduserende tiltak der det er behov, primært i 30 soner og skoleveg 
o Skilting skal være klar, f.eks forkjørsveg/vikeplikt 

 

 TS-opplæring til alle i grunnskoler og barnehager, samt holdningsskapende informasjon til 
øvrige del av kommunens innbyggere.  
 

2 Statistikk 

2.1 Generelt 
Statistikk over ulykker er her hentet fra Statens vegvesen, som har dette fra Straksregisteret. Det er 

basert på statistikk fra politirapporterte ulykker. I utgangspunktet skal alle vegtrafikkuhell med 

personskade rapporteres til politiet. Det er imidlertid en stor grad av underrapportering. Dette 

gjelder spesielt uhell med lettere skade. For eksempel er eneulykker med sykkel blant de minst 

rapporterte ulykkestypene. Statens vegvesen regner med at de har registrert de fleste ulykker med 

alvorlige skader og at det er god kvalitet på de data i de ulykkene som er registrert. En kan også anta 

at rapporteringsgraden er jevn fra år til år. 
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Politiregistrerte ulykker Skaun kommune 1990-2011 

 
Denne viser det totale antallet registrerte ulykker i rødt. Den svarte grafen viser antall drepte og alle 

typer skader (også de med lettere skader) 

Grafen ovenfor viser en tydelig tendens på en nedgang av både det totale antall ulykker og alvorlige 

ulykker. 

 

Alle ulykker, Skaun kommune 2002-2011, sted 
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Antall drepte/hardt skadd Skaun kommune 1990-2011 

 

Overfor ser en oversikten over drepte og de som betegnes som meget alvorlig, og alvorlig skadde. 

Lettere skadet er ikke med på denne. 

Det statistiske grunnlaget er egentlig ganske lite, slik at små endringer gjør store utslag. I for 

eksempel 1997 var det en drept og 12 med alvorlig skade som er grunnlaget for den høye søylen. Det 

har aldri vært mer enn en person drept per år. I 2005 er det verste året med en drept og 3 med 

meget alvorlig skade. 

Allikevel kan en vel også her se tendens med en nedgang i antallet alvorlige ulykker. 

Antall drepte/hardt skadd Skaun kommune 1990-2011, sted 
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Uhellstyper 

 

Tidsrom 

Planen viser ikke grafene for dette, men Skaun har flest ulykker mellom kl 15-16.00, men nesten like 
mye mellom 17-19.00. Av ukedager er det søndag som er mest utsatt, fulgt av lørdag og torsdag. På 
månedsbasis er august den mest utsatte måneden og deretter mai. Månedene juni og juli er på 
normalen. 
Det kan være vanskelig å trekke konklusjoner ut av dette, da det kan være variasjoner pga 
manglende statistisk materiale. På 11 år er dette basert på totalt 140 ulykker i Skaun.  
 
Ulykker i Sør-Trøndelag (utenom Trondheim) har flest ulykker om ettermiddagen i tidsrommet kl 15-
16.00, deretter fulgt av kl 16-17.00. Av ukedagene er det fredag de fleste ulykker skjer. På 
månedsbasis skjer det flest ulykker i sommermånedene juni, juli og august (ganske likt) og deretter 
november. 

2.2 Før og etter E39 
Byggingen av ny E39 har hatt mye å si for ulykkesutviklingen i Skaun kommune. Den nye vegen har 
påvirket både antall ulykker, alvorlighetsgrad og ulykkestyper, men siden det er forholdsvis få år 
siden åpningen brukes også tall for flere år i trafikksikkerhetsplanen. 
Tabellene under viser imidlertid litt av situasjonen fokusert på endringen før og etter ny E39. 

Alle ulykker Skaun kommune1.1.1999 - 1.7.2005 (6,5 år før ny E39) 
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Alle ulykker Skaun kommune1.7.2005 - 31.12.2011 (6,5 år etter ny E39)  

 

 
Dette viser klart at ulykkene er ført bort fra gamle E39 
(Fv 800). Det vil naturligvis være ulykker på den nye 
E39, men en ser at total antallet har gått ned, selv om 
det er registret flere ulykker i de siste  6,5 år spredt 
mer ut over hele kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 

Endringer i samfunnsøkonomiske kostnader for E39 og Fv800 

Transportøkonomisk institutt (TØI) beregner hvor mye de enkelte skadene i trafikken koster 
samfunnet (samfunnsøkonomiske kostnader). Dette består av: medisinske kostnader, materielle 
kostnader, administrative kostnader, produksjonsbortfall og velferdstap ved trafikkskader. 
 
TØI oppgir følgende tall for de enkelte skadegradene (2009-nivå): 
1 drept person:   31,8 mill. kr. 
1 meget alvorlig skadd person: 21,7 mill. kr. 
1 alvorlig skadet person: 7,2 mill. kr. 
1 lettere skadet person: 0,96 mill. kr. 
 
Med dette grunnlag vil da de samfunnsøkonomiske kostnader Øysand – Thamshavn beregnes til før 
1999 - 2005 bli i sum: Kr 355,94mill. 
 
Etter 2005 - 2011 er dette beregnet til sum: Kr 156,8 mill. 
 
Alle tall i 2009 kroneverdi. 
 
 

2.3 Vi skal rive ”Trollvegen”  
Siden begynnelsen av 90-tallet har det vært en svak, men jevn reduksjon av ulykker med drepte og 

hardt skadde i vegtrafikken. Denne reduksjonen finner vi ikke igjen i aldersgruppen 16-22 år i Sør-

Trøndelag. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg ønsker derfor et sterkere fokus på det forebyggende 

arbeidet for å få redusert antall drepte og skadde i denne aldersgruppen. Mange rapporter og 

statistikker bekrefter at gutter er langt mere utsatt enn jenter i denne aldersgruppen. Dette er en 

prioritert oppgave: Å rive ”Trollveggen” 
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”Trollveggen” er utrykket som brukes om ”veggen” som kommer til syne i ulykkesstatistikken i 

aldergruppen 16-24 år. 

 

Denne statistikken ser en også dessverre gjenspeiler seg for Skaun kommune:
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3. Kommunens status i trafikksikkerhetsarbeidet  
 

Generelt 
Kommunene har ansvaret for innbyggerne i alle livets faser. Trafikksikkerhet er en del av dette 
ansvaret, også om en ulykke skjer på andre veger enn det kommunale vegnettet. Kommunens 
innbyggere tar også med seg risikoen for ulykker når de reiser ut av kommunen. Det gjør det ekstra 
viktig for kommunen å ha større fokus på det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet. 
 
Kommunens ansvar for trafikksikkerhet er tydelig knyttet til ansvaret som vegeier. Godt sommer- og 
vintervedlikehold er et viktig bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet. For å beskytte de yngste av 
kommunens innbyggere er det viktig med trygg og sikker adkomst til alle skoler og barnehager i 
kommunen. 
 
I motsetning til fylkeskommunen, er ikke kommunens ansvar for trafikksikkerhet nedfelt i 
Vegtrafikkloven. 

Trafikkopplæring 
Kommunens rolle som eier og ansvarlig for drift av grunnskoler og barnehager har stor betydning i 
det trafikantrettede trafikksikkerhetsarbeid. Dette ansvaret er nedfelt i Opplæringsloven og i 
Læreplan for grunnskolen. Det omfatter både sikkerhet i skoletransport og barnas sikkerhet i skole og 
barnehagetiden. Videre har skolen et ansvar for trafikksikkerhetsopplæringen i henhold til 
kompetansemålene i Kunnskapsløftet.  
 
Kommunen har ikke videregående skoler, slik at fokus på ”Vi skal rive ”Trollveggen” må i så fall starte 
på et tidligere stadium. 

Skolekjøring 
Skolekjøring er fylkets ansvar, men blir organisert av kommunen. 1. klasse har krav på skolekjøring 

hvis skolevegen er mer enn 2 km. Fra 2. klasse har elevene krav på skolekjøring hvis skolevegen er 

mer enn 4 km.  

Sikringskjøring utføres etter retningslinjer om sikringskjøring/sikringstiltak for Skaun kommune. 
Sikringskjøring vedtas i dag av HOKU.  
 

Utbygging og økt trafikk 
Skaun kommune er en ekspansjonskommune som har hatt en betydelig økt utbygging de siste årene. 
Spesielt etter at ny E39 sto ferdig. Dette skaper en gradvis økt belastning på vegnettet, samt gang og 
sykkelvegnettet. Kommunen har i hovedsak prøvd å løse dette med utbyggingsavtaler i forbindelse 
med private reguleringsforlag og utbygginger.  
 
I forbindelse med kommunens egne utbygginger har det vært fokus på dette, men det har også fra 
kommunens side kunne vært noe bedre med f.eks gang og sykkelvegutbygginger i forbindelse med 
både utbygginger av boligfelt og for andre kommunale bygg. Et eksempel er barnehagen på Lyng. 
Den er en midlertidig løsning, men hvis den blir permanent bør dette vurderes. 
 
Det er fortsatt et udekt behov for gang og sykkelveger og oppgradering av vegnettet i forbindelse 
med utbygging. Spesielt oppstår dette når ønsket utbygging ikke kommer i en naturlig rekkefølge for 
utvidelse av vegnettet eller gang og sykkelvegnettet. F.eks innerst eller midt på en veg uten gang og 
sykkelveg. Mer behov for gatelys langs veger som skolebarn ferdes har vært noe prioritert, men enda 
gjenstår en del strekninger. 
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 Når det gjelder samlevegnettet er det også noe som står igjen. Her kan nevnes Børsa sentrum og den 
planlagte nye veg utenom skoleområdet og ”Veg 11” i Buvika som enda ikke er bygd og som vil bidra 
med økt trafikksikkerhet når de står ferdige. 

Drift av kommunale veger 
Det meste av dette utføres av Driftskontoret, mens noe saksbehandling og planlegging gjøres av 
Teknisk kontor.  
Det utføres oppgaver innenfor: 

 Vedlikehold av veger, snørydding, strøing, asfaltering m.m.  

 Behandler innspill om tiltak fra skoler, velforeninger og enkeltpersoner. 

 Årlige trafikksikkerhetsbefaringer med Statens vegvesen.  

 Enkle trafikksikkerhetstiltak utføres hvis økonomien tillater det.  

 Lager planer og retter søknader til fylket om trafikksikkerhetsmidler. Utarbeidelse og 
oppfølging av Trafikksikkerhetsplanen.  
 

Driftsmidler for vedlikehold av veger har vært begrenset i lengre tid slik at mindre 
trafikksikkerhetstiltak har vært vanskelige å utføre innenfor driftsbudsjettet. Dette gjelder f.eks 
endring av skilting og montering av rekkverk. En del kommunale veger er nedslitte og har mangler 
som f.eks dårlige rekkverk.  
 
Dette samme problemet er også å se på flere av Fylkesvegene. Der bl.a Fv. 800 har hatt en betydelig 
reduksjon i standard av vedlikehold og manglende vinterdrift. 

Trafikksikkerhetstiltak de siste år 
Det aller fleste fysiske tiltak (som det er søkt om støtte om i forbindelse med bl.a aksjon skoleveg) er i 
de siste årene vært fartsreduserende tiltak med fartshumper, gatelys og møteplasser. Det er i 
forbindelse med asfaltering av kommunale veger opparbeidet fartshumper i f.eks med asfaltering av 
Fredlyvegen. Det er bygd gatelys på strekningen opp forbi Gullhaugen og på Venn. Den kommunale 
vegen over Buvikåsen har fått tilskudd til møteplasser. Utenom dette er det er også i forbindelse med 
andre prosjekter som f.eks renovering av VA ledninger noen steder satt fartshumper der det har vært 
vurdert som nødvendig når vegen må reasfalteres. 

Trafikksikkerhetsarbeid i plansammenheng 
I forbindelse med kommunens øvrige planarbeid er trafikksikkerhet alltid vært et tema, både i 
overordnet sammenheng og ved private reguleringsforslag. 
 
Kommunen har ikke som mange andre kommuner et eget trafikksikkerhetsutvalg, men denne 
funksjonen er tillagt PMU. Det har vært redusert ressurser på samferdsel for administrasjonen (per i 
dag er det 20% stilling) slik at arbeidet med trafikksikkerhet har vært noe mindre de senere årene. 
11  

3.Kommunens strategi i trafikksikkerhetsarbeidet  

Generelt 
Det må vurderes om at trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen bør økes noe i forhold til hva som hittil 
er gjort.  Dette for å overholde samsvar mellom overordnet strategi om holdningskapende arbeid 
med barn og unge som forutsetter involvering. Det er ikke rom for ytterligere arbeid med 
trafikksikkerhet innen dagens 20% stilling på samferdsel. 
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En må vurdere om at Skaun kommune burde ha som mange andre kommuner et eget 
trafikksikkerhetsutvalg som kan fokusere bedre på dette. Et eget utvalg vil ha et bedre eierforhold til 
fagområdet. En kan også sikre en bedre involvering tverrfaglig. Et slikt utvalg kan ha en 
sammensetning som politisk og administrativt ikke bare er teknisk rettet. Politikere kan være 
personer fra f.eks både PMU og HOKU. 

Trafikkopplæring 
En må vurdere om det er behov for et økt fokus på forståelse for trafikksikkerhet. Da kan det for 
skolen være nødvendig at trafikksikkerhetsarbeidet for denne gruppen utvides ut over 
Opplæringsloven, Læreplan for grunnskolen og kompetansemålene i Kunnskapsløftet. 
Dette vil være hovedinnsatsen i kampanjen ”Vi skal rive Trollveggen” som primært i Skaun kommune 
må virke forebyggende på barne og ungdomsskolenivå. 

Skolekjøring 
Sikringskjøring vedtas i dag av HOKU. Det er et forbedringspotensiale i å få et bedre samarbeid og 
sammenknytning mellom trafikksikkerhetsarbeidet og dette. 

Ubygging og økt trafikk 
Det er i dag fokus på å ivareta dette på overordnet nivå i arealplansammenheng. Man må fortsette å 
ha fokus på dette i forbindelse med nye reguleringsplaner med rekkefølgebestemmelser og i 
utbyggingsavtaler. I tilegg må kommunen selv ved barnehage og skoleutbygginger fortsatt ha fokus 
på om det er behov for økte trafikksikkerhetsstilltak i forbindelse med disse. 

Drift av kommunale veger 
Økte ressurser til vegvedlikehold vil føre til lettere utbedringer av mindre trafikksikkerhetsproblemer. 

Generell god drift og vedlikehold både sommer og vinter er også med å bidra betydelig for 

trafikksikkerhet. 

Fysiske Trafikksikkerhetstiltak  
Et kvalitativt arbeid med trafikksikkerhetsplanen hvor flest mulig trafikksikkerhetsproblemer 
avdekkes vil føre til flere fysiske tiltak som kan utføres.  
 
For å utføre flere tiltak på kommunale veger bør en vurdere om det er mulig med mer egenandeler 
med bevilgninger fra kommunen for f.eks asfaltering og fartshumper på veger som ikke har det i 
utgangspunktet. 

Trafikksikkerhetsarbeid i plansammenheng 
Det har blitt mer fokus de senere år på at drepte og skadde i trafikken er et folkehelseproblem. Ifølge 
den nye Helseloven er det påkrevd at dette tas hensyn til i bl.a kommuneplanens samfunnsdel i 
større grad en hva det er gjort tidligere. 

4. Prioriterte tiltak 
 

Revidering 

Tiltaksplanen revideres hvert år før søknad om trafikksikkerhetsmidler gjøres (frist 1 . september) 

Rullering skal skje senest i siste møte i PMU før ferien hvert eneste år. 
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Kostnader 

Kostnader i tiltaksplanen har en viss usikkerhet. Kostnader for påfølgende år og grunnlag for søknad 

av midler er mest presise. For påfølgende år er kostnader estimert og vises derfor med en ca pris. 

Disse kvalitetssikres og kostnadsberegnes før hver rullering for påfølgende år.  

 

4.1 Prioriterte fysiske tiltak  
 

2012 

Kommunale veger 

Kv 201. Buvika,  
Utbedre rekkverk over Buvikåsen v/Åsen  
(Bevilget i K-styret mai 2012 ved bruk av driftsmidler, satt av til trafikksikkerhetstiltak) 
Kr 100 000.-     Ans: Kommunen 

2013 

Fylkesveger 

Fv 756, Børsa 
Gatelys til Fredlyvegen fra der det slutter i dag 
Kr 320 000.- (100% støtte) Ans: Kommunen 
 
Fv 801, Buvika 
Trinn 1. Gatelys til Ilhaugen fra der det slutter i dag 
Kr 320 000.- (100% støtte)  Ans: Kommunen  
 
Fv 773, Børsa 
Opprydding i Skoleområdet Børsa og Barnehage, fartsdempende tiltak 
Kr 100 000.- (100% støtte)  Ans: Fylket/SVV 
 

2014 

Fylkesveger 

Fv 801, Buvika 
Trinn 2. Gatelys til Ilhaugen fra trinn 1 og helt til Trøvegen 
Kr 320 000.- (100% støtte) Ans: Fylket/Kommunen 
 
Fv 709, Eggkleiva 
Forhøyet fotgjengerovergang til busslomme. 
Innstramming avkjørsel, forlenge rekkverk  
Ca Kr 150 000.- (100% støtte) Ans: Fylket/SVV  
 

2015 

Kommunale veger 

Pundslibakken, Buvik kirke, Buvika 
Fartsdempende tiltak, skilting, forlenge g/s veg, forhøyet overgang 
Ca Kr 400 000.- (60/40% støtte)  Ans: Kommunen 
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2016 

Kommunale veger 

Finnmyrveien, Buvika  
Asfalt og fartsdempere fra  Skogaromvn – Trøvn. 
Ca 700 000.- (60/40% støtte)  Ans: Kommunen 
 
 

4.2 Prioriterte ikke fysiske tiltak 

Generelt trafikksikkerhetsarbeid 

 

2013 

 
Eget trafikksikkerhetsutvalg.  
For bedre fokus og styrking av trafikksikkerhetsarbeid foreslås det å opprette eget 
trafikksikkerhetsutvalg med 3 politiske representanter og 2 fra administrasjonen.  
 
Kommunestyret utpeker politiske representanter. 
Administrasjonens representanter kan være f.eks 2 fra områdene samferdsel og arealplanlegging 
eller samferdsel og helse/oppvekst. 
 
Sektormyndigheter som: Politi, Statens vegvesen, fylkeskommune, nettbuss o.l tas inn etter behov. 
Dette for revidering av trafikksikkerhetsplan med vurdering av tiltak, hvert år og hovedrevisjoner bør 
følge etter kommuneplanens samfunns og arealdel. 
 
 
Kostnader: 
Tas over generell eksisterende stilling samferdsel, men med bare 20% må kanskje denne vurderes 
utvides.  
Møtegodtgjørelse for politiske representanter (møtene kan primært prøves å holdes på samme dag 
som andre politiske møter). 
 

2014 

Planer og kartlegginger  

Det mangler en samlet oversikt over behovet for gatebelysning i kommunen. 
Det lages en plan for utbygging av gatelysutbygging før rullering av planen i 2016. 
 
Kostnader: 
Tas over generell eksisterende stilling samferdsel.
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Tabell 1 Oversikt over mulige fysiske tiltak på kommunale veger  

Pr.P Nr. Sted Problem/nåsituasjon Tiltak Kostnad Finansiering Ansvarlig 

utførelse 

Merknader 

 

TILTAKSLISTE: 
 Veg over Buvikåsen 

mellom Lereggen og 

Skihytta 

Fartsgrense 80 km/t. Svingete og 

uoversiktlig veg som trafikkeres av 

barn på ettermiddagstid. 

Vurdere redusert fart til 50 km/t. 

Utbedre møteplasser 

 

10.000,- Komm. Komm.  

2015 Pundslibakken, 

Buvika 

Behov for fartsbegrensede tiltak i 50 

sone 

Vurdere redusert fart til 40 km/t, 

fartshumper 

50.000,- Komm., tilskudd til 

TS-tiltak 

  

 Øvre og Nedre 

Skoglykkja 

Svært mørke og trange boliggater 

uten belysning. Skoleveg for mange 

barn 

Gatelys 

 

250.000,- Komm., tilskudd til 

TS-tiltak 

Komm.  

2016 Finnmyrveien, 

Buvika 

Mye stygg kjøring. Boligområde med 

mange små barn. Barnehage i 

området. 

Asfalt og fartsdempere.  

Skogaromvn – Trøvn. 

700.000,- Komm., tilskudd til 

TS-tiltak (for 

fartshumpene) 

Komm.  

 Trøveien, Buvika Gang- og sykkelveg     Meget vanskelig å 

uføre 

 Lereggen – 

kommunal veg 

Behov for fartsbegrensende tiltak i 30 

sone 

Asfalt og humper 300.000,- Komm., tilskudd til 

TS-tiltak 

Komm.  
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 Rulleskibane på 

Lyng 

Gi rulleskibrukere et tilbud, slik at de 

slipper å gå langs offentlig veg 

Anlegge rulleskibane Ca. 4.000,- 

pr. lpm 

veg 

Kultur/spillemidler?   

 Viggja skoles p-

plass.  

Noe trangt og dårlig merket for 

henting og bringing av barn til 

barnehage og SFO 

Få ryddet opp og merket slik at 

trafikkavviklingen blir bedre med 

minst mulig rygging. 

 Komm. Komm. Må vurderes 

nærmere 

 

 Naustmælen Industri og bolig i samme gate. 30 

sone, men høy hastighet i området. 

Asfaltering og fartshumper 

 

 Komm., tilskudd til 

TS-tiltak 

Komm./ 

SVV 

Området er 

regulert til 

boligformål. 

Tiltaket vil bli 

vurdert på nytt når 

næringa flyttes. 

 Valset, Buvika Behov for fartsbegrensede tiltak i 60 

sone 

Flytte 50 sone  Komm., tilskudd til 

TS-tiltak 

 Se sak 09/1275 

 Ilhaugen-Buvikåsen Brua buler ut Flytte vegtrase 700 000    

2015 Buvik kirke Overgang G/s veg v/kirka, uklart 

trafikkmønster, fart 

Forlenge G/S veg, forhøyet 

overgang, 30 sone 

500 000    
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Tabell 2  Oversikt mulige fysiske tiltak på fylkesveger  
 

Nr Sted Problem/nåsituasjon Tiltak Finansiering Ansvarlig  

utførelse 

Merknader 

TILTAKSLISTE:  

2013 FV 776 Gullhaugen – 

Fredlyveien, Rossmovegen 

til Fredlyvn. 

Skoleområdet og skoleveg for 
mange barn .  
Politiet har gitt tilbakemelding at 
skoleområdet er verste stedet i 
kommunen. 
 
Delvis uten gang- og sykkelveg eller 
gatelys til Fredlyvegen 
 

Rydde opp i skoleområdet midlertidig 

før ny skole. 

Avsluttet påstartet ny gatelys 

Tilskudd til TS – tiltak Komm.   

 Venn skole Uklart kjøremønster og konflikt 

med gående v /innkjøring P-plass 

skole. Dårlig belysning 

Doble gatelys, stramme opp innkjøring 

m/hinder event fortau, ny asfalt 

Tilskudd til TS – tiltak Komm.  

2014 FV 771 Eggkleiva boligfelt Ikke forkjørsveg, men fungerer som 

det  i praksis 

Skilte forkjørsveg og vikeplikt skilt Tilskudd til TS – tiltak SVV  

2014 RV 709 Eggkleiva Uryddige forhold rundt 

bussholdeplass og usikker kryssing 

av veg i forbindelse med 

bussholdeplassen 

Sikre bussholdeplassen, og opphøyd 

fotgjengerovergang i forbindelse med 

denne. 

Tilskudd til TS – tiltak SVV  
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2013 

2014 

Fv 801 Gammelgarden til Ilhaugen mangler 

gatelys 

Gatelys Tilskudd til TS – tiltak Komm.  

2014 Fv 773 Gullhaugen til Fosshaugen mangler 

gatelys på deler av strekket 

Gatelys Tilskudd til TS – tiltak Komm.  

2013 

(gate 

Lys) 

FV 776 Gullhaugen – 
Fredlyveien, Rossmovegen 
til Jyssan 

Skoleveg for mange barn uten at 
det er gang- og sykkelveg eller 
gatelys. 

Etablere gang- og sykkelveg og gatelys Refusjon fra utbygger 
av nye boligområder. 
Tilskudd til TS-tiltak. 

Komm.  

 Fv 800 Lykkjneset Etterspurt forhøyet overgang, 
redusert fartsgrense (40 km/t) og 
forlengelse av G/S veg 

Fartshumper og fartreduksjon virderes 
av SVV 
G/S veg må event, tas i forbindelse 
med utbyggingsavtale 

Refusjon fra utbygger 
av nye boligområder. 
Tilskudd til TS-tiltak. 

  

 FV 802  Smal, svingete og uoversiktlig veg 

med dårlig rekkverk mange steder.  

Reg.planarbeid i gang for 

fylkesbudsjett 

   

 FV 800 – Innkjørsel Buvik 

skole til avkjørsel FV 801 

Dårlig konstruksjon av støttemur, 

gang- og sykkelveg bør reasfalteres 

Rehabilitering/fornying  av støttemur, 

gang- og sykkelveg og autovern 

   

  FV 757 Børsa - Vollan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
FV 773 Fossan – 
Lyngstua. 

 FV 470/751 By - Jåren/ 
Råbygda skole 

Generell fokus på gang- og 

sykkelveger 

Kartlegging av kommunen for å sette 

opp prioriteringliste 

 Komm.  

 FV 757 Vollan-Eggkleiva 

sentrum 

Høy hastighet Nedsatt fartsgrense. Fylkesvegbudsjettet SVV 
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 FV470, 751, 754 

Eggkleiva-Jåren/Råbygda  

For å bedre trafikksikkerheten Endre status til forkjørsveg   SVV  

 FV 753 Skålvollkrysset Svært uoversiktlig kryss. Ny kryssutforming, nedskaving av sikt. 

Vikeplikt privat veg. 

Fylkesvegpakken SVV  

 FV 776 x KV  Fredlyveien Tvil om vikeplikt skaper farlige 

situasjoner. 

Fv skiltes som forkjørsveg. Fylkesvegbudsjettet. 

Tilskudd til TS-tiltak 

SVV  

 FV 756 fra Åsbygda og ned 

til Eggkleiva 

80 sone på en meget smal og 

svingete veg (skoleveg) 

Nedsatt hastighet til 50 km/t Fylkesvegbudsjettet. SVV  

       

  FV 709 Vennatunet – 
Skaun S-lag 

 FV 709 Husby  – Venn 

Det  mangler en samlet oversikt 

over behovet for gatebelysning i 

kommunen. 

Det lages en plan for utbygging av 

gatelysutbygging. 

Dekkes innen 

saksbehandling på 

samferdsel 

Komm. v. 
teknisk 
kontor 

 

 FV 708 Vassbygda Ingen breddeutvidelse ved 

busstoppene 

Breddeutvidelse ved busstoppene 

langs vegen gjennom Vassbygda. 

 SVV  

 FV 708 v/ Gangaune gård Rv 708 går gjennom gårdstunet på 

gården 

Skilting for nedsatt hastighet til 40 

km/t og skilting for gårdstun 

 SVV  

 FV 800 Viggja 60-sone slutter akkurat ved 

avkjørsel til Nygården. 

Forlengelse av sonen et stykke forbi 

avkjørselen. 

 SVV  

 FV 708/FV709 

Hovekrysset 

Manglende buss-skur og kryssing 

Uklart kjøremønster 

Buss-skur.   SVV 
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 FV 709 Sving ved Eidsmo. Svært uoversiktlig sving Svingen utbedres  SVV  

 FV 800 Viggja Forlenge G/S veg østover enda 

lengre 

  SVV  

 Fv 756 Åsbygda Meget dårlig rekkverk på to steder Nytt rekkverk  SVV  

 Fjellhaugvegen-Lyng Ikke G/S veg, mangler asfalt Ny G/S veg Komm., tilskudd til TS-

tiltak 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Arkivsaksnr.:12/1590 

 

 

SAKEN GJELDER: 

FOLKEVALGT STYRING AV TJENESTESAMARBEIDET I ORKDALSREGIONEN  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
(Styringsgruppa tilråding til likelydende vedtak i kommunestyrene:) 

 

For å sikre åpenhet og tillit vil kommunene i Orkdalsregionen etablere god folkevalgt styring 

av samarbeidsordningene sine. 

 

Vertskommunemodellen framstår nå som den mest aktuelle styringsmodellen for 

tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen. 

 

På fagområder der det er aktuelt å utøve myndighet etter særlov på interkommunalt nivå, 

etableres ei folkevalgt nemnd knytta til vertskommunesamarbeidet. Det samme gjelder på 

fagområder som omfattes av stor politisk interesse. 

 

På enkelte fagområder kan det likevel være aktuelt å velge interkommunalt selskap (IKS) eller 

ordninger etter kommunelovens § 27. Dette gjelder særlig fagområder der andre regioner har 

valgt ei slik organisering og det derfor finnes erfaringer å høste av. 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

- Arbeidsgruppas sluttrapport, datert 09.03.2012 

 

Denne finnes også på www.orkdalsregionen.no under "Prosjektet for tjenestesamarbeid" og 

"Rapporter og utredninger våren 2012". 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Orkdalsregionen og de enkelte kommunene har i mer enn et år drøfta hvordan en kan etablere 

god folkevalgt styring av samarbeidsordningene sine, for å sikre åpenhet og tillit blant folket i 

regionen. 

 

De to hovedmodellene for folkevalgt styring av interkommunalt samarbeid er 

samkommunemodellen og vertskommunemodellen. Alle kommunestyrer drøfta folkevalgt 

styring i minst to omganger i første halvår 2011. Arbeidet ble videreført i ei arbeidsgruppe med 

tre rådmenn,  

som bearbeidet og vurderte kjent kunnskap om folkevalgte styringsmodeller og konkluderte 

slik i mars 2012: 

 

Arbeidsgruppa har pekt på styrker og svakheter ved hver av de to hovedmodellene. Gruppa 

mener at samkommunemodellen er best egnet til helhetlig folkevalgt styring og til å stå for 

videre utvikling av samarbeidet i regionen. Mye taler derfor for at regionen på sikt bør gå inn 

på samkommunemodellen. 

  

Det vil uansett ta noe tid å enes om å etablere en samkommune, og noen av 

deltakerkommunene har uttrykt betydelig skepsis til å gå inn på denne modellen. Dette kunne 



tilsi ei pragmatisk løsning der en i en periode vinner erfaringer, først og fremst med 

vertskommunesamarbeid med folkevalgte nemnder, men også med andre organisasjonsformer. 

Så kunne en seinere gå videre til samkommunen når omfanget av tjenestesamarbeid i regionen 

har nådd et visst omfang. 

  

Ei slik midlertidig løsning betinger at en snarest får på plass en ny og mer formalisert 

organisasjon til å ta seg av regionrådsoppgavene. Her viser arbeidsgruppa til si særskilte 

innstilling om å etablere ”Orkdalsregionen” med nye vedtekter etter kommunelovens § 27.  

 

 

Ved første gangs behandling 13.04.2012 uttalte styringsgruppa bl.a. følgende: 

 

Styringsgruppa har betydelig sans for vertskommunemodellen og signaliserer skepsis til å løfte 

fram samkommunemodellen nå som det riktige valget for regionen på lang sikt.  

 

Styringsgruppa behandla denne saken igjen 03.07.2012 og vedtok da si tilråding til vedtak. 

 

Det er enighet om at det er svært uheldig å etablere omfattende samarbeid uten å ha god 

folkevalgt styring, fordi dette lett vil undergrave folks tillit til samarbeidsordningene. Samtidig 

vil en unngå å lage alt for kompliserte styringsordninger. 

 

Det ser i dag ikke ut til å være mulig på kort sikt å etablere tjenestesamarbeid på så mange 

fagområder med en fast krets av deltakerkommuner. Vertskommunemodellen framstår derfor i 

dag som den mest aktuelle styringsmodellen. På enkelte områder er også andre modeller 

aktuelle. 

 

Deltakerkommunene blir herved invitert til å gjøre et prinsippvedtak om dette, som ei 

avslutning på prosessen som er gjennomført omkring folkevalgt styring. 
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1. Bakgrunn 
 
Dette notatet omhandler alle sider ved folkevalgt styring av regionsamarbeidet i Orkdalsregionen, 
med unntak av følgende, som presenteres i egne dokumenter: 

 styring av vertskommuneordninga for SiO 

 regionrådsfunksjonen 
 
Notatet er utarbeidet på oppdrag fra rådmannskollegiet av ei arbeidsgruppe med følgende 
medlemmer: 
 
rådmann Kai Terje Dretvik, leder 
rådmann Ingjerd Astad-Steen 
rådmann Roger Antonsen 
prosjektleder Sivert Dombu, sekretær 
 
 
1.1 Mandat for arbeidet i gruppa 
 
I vedlegg 1 er det redegjort nærmere for mandatet for arbeidet. Dette bygger på 
- vedtak i styringsgruppa med ordførere og rådmenn i de ni deltakerkommunene i juni 2011 
- vedtak i kommunestyrene i august 2011 
- nytt vedtak om prosjektplan i styringsgruppa i september 2011 
 
Der er det også tatt inn et utdrag fra den omforente uttalelsen fra den felles samlinga for 
formannskapa i regionen på Orkanger 9 juni 2011, der intensjonene om regionsamarbeidet er klart 
formulert. 
 
Gjennom kommunestyrenes vedtak i august 2011 sa kommunene seg villige til å delta i 

- et forpliktende framtidig samarbeid i Orkdalsregionen, underlagt folkevalgt styring 

- et videre utredningsarbeid knyttet til valg av styringsmodell med ei mulig etablering av en 
samkommune eller ei vertskommuneløsning med folkevalgt nemnd 

 
 
2. Samkommune eller vertskommune? 

2.1 Oppgavene avgjør 

 
Det er først og fremst oppgavene som avgjør valget av styringsmodell. For lovpålagte oppgaver er det 
liten organisasjonsfrihet. Lovpålagte oppgaver med myndighetsutøvelse etter særlov er   

 Helsetjenester 

 Sosialtjenester 

 Skole og oppvekst 

 Planlegging og byggesak 

 Miljøvern og landbruk 

 Tekniske tjenester 
 
For ikke-lovpålagte oppgaver er organisasjonsfriheten derimot stor. Slike kan være 

 Kompetansesamarbeid, faglige nettverk  

 Drift og organisering av anlegg/institusjoner/tjenesteyting/service 

 IKT og adm støttetjenester 

 Næringsutvikling 
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 Regionråd/AU/sekretariat 

 Forretningsmessig drift 
 
I et samarbeid om lovpålagte oppgaver finnes det bare to mulige modeller å velge mellom når et 
interkommunalt organ skal ha ansvar for offentlig myndighetsutøvelse, nemlig 

 Vertskommunemodellen 

 Samkommunemodellen 
 
 

2.2 Samkommunemodellen 

 

Samkommunemodellen er foreløpig tilgjengelig bare på forsøksbasis, men regjeringa la i desember 
2011 fram sitt lovforslag for Stortinget. Modellen innebærer at ei fast gruppe med kommuner alle 
overfører likelydende myndighet til det nye rettssubjektet samkommunen. 
 
Samkommunestyret utøver myndigheten og er ansvarlig for alle politiske, administrative og faglige 
avgjørelser på områder der samkommunen har fått overført ansvar. Samkommunen har 
arbeidsgiveransvar og er organisert politisk og administrativt som en kommune. 
 

Samkommunemodellen er nærmere beskrevet i styringsgruppas innstilling av 30 juni 2011, med 
vedlegg basert på framstilling fra NIVI Analyse. 

 
Når over halvparten av kommunene i vårens høringsrunde pekte på den mer forpliktende 
samarbeidsformen samkommune, er det god nok grunn til å gå nærmere etter om det kan være 
grunnlag for å etablere en samkommune med så mange deltakerkommuner som mulig.  
 
Det kunne være mulig å dele regionen inn i flere subregioner med hver sin samkommune. Men mye 
taler likevel for at den ideele løsninga omfatter alle ni kommunene. Da vil en samtidig kunne ivareta 
regionrådsfunksjonen, sjøl om dette også krever ei form for avklaring med Rennebu, som er med i 
regionen, men ikke i prosjektet. Alle løsninger som omfatter færre enn ni kommuner, må betraktes 
som nest-best og krever ei annen løsning for regionrådsoppgavene.  
 
En kunne se for seg at en samkommune som dekker regionrådsfunksjonen, men ellers får myndighet 
og oppgaver bare på et fåtall fagområder fra starten, etter hvert kan ta opp i seg stadig nye oppgaver 
og utvikle seg til å bli ei slagkraftig enhet både for drifts-, forvaltnings- og utviklingsoppgaver i 
regionen. 
 
Det regionen arbeider med av felles tjenester nå, kan sees på som ei begynnelse, der det er aktuelt å 
bygge stein på stein og stadig utvikle samarbeidet videre. Mange ønsker å knesette prinsippet om 
utstrakt folkevalgt styring allerede fra starten. Samkommunemodellen kan på denne måten sørge for 
at regionen får en god utviklingsaktør med stor legitimitet. 
 
En samkommune er ikke til hinder for et helsesamarbeid, nå for 12 kommuner. Den kan gi regionen 
stor slagkraft for støttetjenester, velferdstjenester og interessepolitikk. Med samkommune kan en 
unngå fragmentering og gi politikerne gode styringsmuligheter. 
 
I drøftinga her har gruppa forutsatt at lovgrunnlaget for samkommunen raskt kommer på plass. 
 
Men i og med at reglene om samkommuner ennå ikke er tatt inn i kommuneloven, må et eventuelt 
ønske om å etablere en samkommune i 2012 godkjennes av departementet etter søknad. På den 
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måten ville regionen kanskje kunne bli en nasjonal pilot som kan oppnå ekstern finansiering og være 
attraktiv for forsøksvirksomhet. 
 
Statsråden har signalisert at det vil være mulig å komme i gang med nye samkommuner før de nye 
lovreglene er tatt inn i kommuneloven. 
 
I ei avklaring rundt en mulig samkommune må det også drøftes hvordan kommuner som ikke ønsker 
å gå med, skal innrette seg.  
 

 
2.2.1 Erfaringer fra en samkommune 
 
Norge har i dag to samkommuner, Innherred og Midtre Namdal. Begge driver på forsøksbasis.  
 
Midtre Namdal samkommune ligner mest på Orkdalsregionen, og ordførere og rådmenn herfra var 
på studiebesøk der i november 2011. 
 
Samkommunen har gått vegen fra et pragmatisk til et mye mer strategisk og helhetlig samarbeid.  
Fire kommuner er med, folketall 01.01.2011 i parentes: Fosnes (653), Namdalseid (1.707), Overhalla 
(3.636), Namsos (12.906). Samkommunen har også vertskommuneavtale om bestemte tjenester med 
nabokommunene Flatanger, Røyrvik, Høylandet og Lierne. 
 
Starten var et regionråd uten konkrete tjenestesamarbeid som i 2002-04 utvikla det første 
strategiske og forpliktende samarbeidet i form av vertskommuneordninger. Samkommunen ble ei 
naturlig videreføring med oppstart 09.09.2009.  
 
Dagens tjenester er kommuneoverlege, legevakt, sosiale tjenester i Nav, barnevern, miljø, landbruk, 
utvikling, skatteinnkreving, IT, kvalitetssikring og beredskap. Nå arbeider de med å ta nye fagområder 
inn i samkommunen. Disse er samhandlingsreformen, pp-tjeneste, økonomi/lønn og post/arkiv. 
 
Ledelsen har denne begrunnelsen for valg av samkommunemodellen: 

 Svarer best på dokumenterte utfordringer knyttet til styring, demokrati og effektivitet. 

 Et samlet styringsgrep, samme styringssystem interkommunalt som i kommunene. 

 Oversiktlig og enkelt for kommunene og innbyggerne. 

 Mer demokratisk representasjon, normale beslutningsprinsipper. 

 Mer effektiv administrasjon og saksforberedelse. 

 Robust i forhold til nye oppgaver. 

 Godt grunnlag for samordnet mobilisering – politikk, administrasjon og fag. 

 Bedre grunnlag for samhandling med andre kommuner, staten og fylkeskommunen – om alle 
typer spørsmål. 

 
Det er 23 medlemmer i samkommunestyret, valgt av og blant kommunestyremedlemmene i 
Namsos (11), Overhalla (5),  Namdalseid (4), Fosnes (3). Det er et poeng at storebror Namsos ikke har 
flertall, sjøl om folketallet skulle tilsi det. 
 
Ordfører og varaordfører i samkommunen er valgt blant ordførerne etter en ettårig turnus.  
De 21 andre er fordelt på politiske underutvalg uten egen beslutningsmyndighet, for utvikling, 
miljø/landbruk og helse/barn/velferd. Ordførerne utgjør et utvalg for hastesaker. Samkommunen har 
eget kontrollutvalg. 
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Rådmennene utøver på omgang og i delstilling rollen som administrasjonssjef i samkommunen. En 
assisterende administrasjonssjef ansatt i samkommunen utøver i praksis hoveddelen av 
administrasjonssjefens oppgaver. 
 
Administrasjonssjefen har samme rolle overfor samkommunestyret som rådmannen overfor sitt 
kommunestyre. En barnevernleder er ansatt i samkommunen. Rådmannsgruppa er  
koordinerende og rådgivende instans for samhandling og utviklingsspørsmål. Gruppa ledes av 
administrasjonssjefen. 
 
De ansatte er fornøyde. Mange framhever verdien av å arbeide i et større faglig fellesskap. De 
ansatte mener at kvaliteten på tjenestene er blitt bedre. Det er økt robusthet i fagmiljøene og bedre 
rekruttering til stillinger. 
 
Ei viss uro om lokalisering på miljø/landbruk er nå glemt og samholdet framheves fra den kanten. 
Miljø og landbruk framstår dermed som eksempel på at alt ikke må lokaliseres i regionbyen og at 
offentlig virksomhet kan danne utgangspunkt for ei næringsklynge. 
 
Det er gode tilbakemeldinger fra brukerne etter brukerundersøkelser innen barnevern og 
miljø/landbruk. Skatteoppkreveren, kommuneoverlegen og IT/kvalitet leverer 
vertskommunesløsninger for noen nabokommuner. 
 
På IT/kvalitet, skatteoppkreving, miljø og landbruk er det oppnådd innsparinger. Barnevernet er et 
eksempel på kostnadsøkning, kvalitetsheving og kulturutfordringer. Brann og redning er et eksempel 
på at samkommunen ikke er løsninga på alt, og at samarbeidet er skjørt og må pleies. Helhetlig 
beredskapsarbeid er et eksempel på at en kan løse oppgaver sammen som kommunene ikke har klart 
å løse enkeltvis. 
 
Samarbeid om sosiale tjenester i NAV er en prosess som er vokst fram innenfra.  
Samhandlingsreformen viser at endring kan være energiskapende og utløse et mulighetsrom for 
nytenkning. Økonomiske fordelingsmodeller viser seg å være ei uutømmelig kilde til diskusjon og 
uenighet. 
 
Ordførergruppa kjennetegnes etter hvert av samhold, teambuilding og smart arbeidsfordeling. 
Samtidig spør ledelsen seg sjøl: Hvordan påvirkes politikerrollen? Blir samkommunestyret og 
komiteene et politisk verksted? Endres rollen for kommunestyrene? Utfordres skillelinjene mellom 
administrasjon og politikk? 
 
Midtre Namdal samkommune er som tidligere nevnt, en av to samkommuner i hele landet (den 
andre er Innherred med kommunene Verdal og Levanger). Å være pilot er krevende. Du må tåle 
oppmerksomheten både på godt og vondt og være innstilt på omfattende oppgaver knytta til å 
formidle erfaringene dine til andre. 
 
Hovedinntrykket de ønsker å formidle, er at de har oppnådd et modnet samarbeid, stor grad av tillit 
mellom aktørene og godt etablerte fagmiljø. Ei avvikling av samarbeidet er derfor lite aktuelt. 
 
Under vår studietur understreket flere av nøkkelpersonene den viktige rollen Namsos kommune har 
inntatt, som raus storebror. Samtidig er det en viss frykt i de andre kommunene for at en for stor 
andel av arbeidsplassene blir samla i Namsos. 
 
De framhever hvor mye enklere det er å ha oversikt i en samkommune enn i mange parallelle 
vertskommunesamarbeid. Barnevernet har blitt mer politisert etter at det kom inn i samkommunen. 
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Arbeidet i komiteene oppleves som mindre meningsfylt, og det har vært mye forfall, så nå ser de 
nærmere på oppgavene til komiteene. 
 
Så langt er så godt som alle ansatt i sin opprinnelige arbeidsgiverkommune, og ikke overført til 
samkommunen. Dette er trolig ei midlertidig ordning i forsøksperioden. 
 
På næring, landbruk og barnevern har de etablert breiere kompetanse til lågere kostnad enn før. 
Tillit, langsiktighet og forutsigbarhet er nødvendige forutsetninger for å lykkes, mener 
nøkkelpersonene i samkommunen. 
 
- Vi vil heller ha en egen stemme i et forpliktende samarbeid enn å være et grendelag som kjemper 
for sine saker i en stor kommune, sier ordfører Steinar Lyngstad i Namdalseid. 
 

 

2.3 Vertskommunemodellen 

 

Vertskommunemodellen er en etablert mulighet i kommunelovens § 28. Den innebærer at 
kommuner delegerer myndighet til en vertskommune, som utfører ei tjeneste for dem alle. 
I de fleste tilfeller er det tale om reint administrative samarbeid, men det er også mulig å styre 
samarbeidet politisk med ei felles folkevalgt nemnd. 
 
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret, men overordna ansvar beholdes av deltakerkommunene, 
som også har myndighet til å omgjøre vedtak gjort av vertskommunen. Denne modellen er svært 
fleksibel mht deltakelse, organisering og styring. 
 

 

2.3.1 Erfaringer fra en region med vertskommuneorganisering  
 
Værnesregionen med sine seks kommuner har mye til felles med Orkdalsregionen. Fordi tre av 
kommunene ligger i Sør-Trøndelag, har fylkesmannen her vært aktivt inne i en utviklingsprosess der, 
som har gått parallelt med arbeidet i Orkdalsregionen. 
 
Ordførere og rådmenn herfra var på studiebesøk hos Værnesregionen  i november 2011. 
 
De seks kommunene i Værnesregionen konkluderte under et felles møte for kommunestyrene i april 
2011 med at de ønsker å etablere en styringsmodell for sitt regionale samarbeid basert på 
vertskommune med folkevalgt nemnd. Nemnda utøver folkevalgt skjønn og har juridisk 
beslutningsmyndighet på alle aktuelle eksisterende og nye oppgaver det samarbeides om.  
 
Værnesregionen beholder regionrådet og arbeidsutvalget for å ta vare på regional utvikling, 
strategioppgaver, samordning, interessepolitikk og videreutvikling av det interkommunale 
samarbeidet. I disse to organa har tillitsvalgte fast representasjon. 
 
I Værnesregionen er det i dag to ulike vertskommuner. For å bedre samordningen og for å 
effektivisere arbeidet er det lagt opp til gjennomgående representasjon i de politiske nemndene. 
Fordi ikke alle kommuner deltar i alt samarbeidet, er det ikke samme antall medlemmer i nemndene 
på alle fagområder. I praksis kan møter i de ulike nemndene avholdes samme dag.  
 
Sluttrappporten om framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen peker på at jo mer de 
samme kommunene skal være sammen om, jo enklere blir det å lage felles avtaler og felles opplegg 
for samordning og styring. Å fordele oppgavene på mange vertskommuner krever mer 
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administrasjon og koordinering. Det pekes på at det er viktig å samle regionens fagmiljø og styrke 
den samlede kapasiteten kommunene har for oppgaveløsning, men samtidig framheves 
desentralisert tjenesteutøvelse som viktig der det er behov for at tjenesten skal være nær 
innbyggerne.  
 
Værnesregionen har satt opp følgende føringer for den folkevalgte nemnda: 

 Nemnda tillegges lovpålagte oppgaver som krever politisk behandling. Kommunene delegerer 
politisk beslutningsmyndighet til nemnda. Den politiske nemnda kan videre delegere myndighet 
til rådmannen i vertskommunen.  

 Etter innstilling fra rådmannen i vertskommunen behandler nemnda saker av prinsipiell karakter 
med utøvelse av politisk skjønn også for ikke lovpålagte oppgaver.  

 Nemnda drøfter saker av prinsipiell karakter som rådmannen i vertskommunen legger fram, eller 
saker som nemnda selv initierer.  

 Nemnda deles inn i ulike nemnder knyttet opp mot ulike saksfelt og vertskommuner. Dette 
innebærer at sammensetningen og representasjonen varierer ut fra hvilke kommuner som er 
med i de ulike samarbeidsområdene.  

 Prinsippet om gjennomgående representasjon følges i de ulike nemndene.  
 
Basert på dagens oppgaver vil det bli opprettet tre ulike nemnder, i tillegg til klagenemnd(er), fra 
2012:  

 Politisk nemnd for barnevern  
(saker som omhandler virksomheten til Værnesregionen barneverntjeneste) 

 Politisk nemnd for legevakt  
(saker som omhandler virksomheten til Værnesregionen Legevakt) 

 Politisk nemnd for helse og omsorg  
(saker innenfor helse- og omsorgstjenestene knyttet til Samhandlingsreformen) 

 
Under vårt studiebesøk redegjorde nøkkelpersoner i Værnesregionen særskilt om det store 
helsesamarbeidet omkring et interkommunalt forvaltningskontor for helsetjenester. Videre pekte de 
på IKT-samarbeidet som grunnmuren for alt anna samarbeid. En felles strategisk næringsplan er snart 
ferdig. De nevnte også at å samarbeide kan bli dyrere i starten, før det går seg til. 
 
Ordfører-representanten forklarte at valget av vertskommunemodellen med nemnder er et resultat 
av at de måtte gjøre noe med den tidligere uoversiktlige strukturen i regionsamarbeidet sitt, men 
ikke kunne bli enige om å velge samkommunemodellen. 
 
- En skal ikke være så redd for å gi fra seg noe, bare det funker, sa han. 
 
Tilsvarende som i Namsos framhevet flere av nøkkelpersonene i Værnesregionen Stjørdal kommunes 
viktige rolle som raus storebror.  
 
 
2.3.2 Helsesamarbeidet (SiO) etter vertskommunemodellen 

 
Det framtidige helsesamarbeidet i Orkdalsregionen (SiO) skal etter vedtak i kommunestyrene i 12 
deltakerkommuner styres etter vertskommunemodellen med folkevalgt nemnd etter 
kommunelovens § 28c.  
 
Arbeidsgruppas forslag til vertskommuneavtale er tatt inn i en særskilt rapport om dette. 
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Gruppa har lagt vekt på å gi helsesamarbeidet ei styringsform som med små tilpasninger kan 
overføres til eventuelle øvrige vertskommunesamarbeid i regionen.  
 

I gruppas utkast er den folkevalgte nemndas myndighet og oppgaver beskrevet slik 
 
Kommunene delegerer til nemnda følgende myndighet og oppgaver: 
 
1. Vedta retningslinjer for beslutninger om innleggelse og utskrivning av pasienter til og fra 

sengeposten for øyeblikkelig hjelp.  
2. Stå for drifta av SiO Samhandlingsenhet med tilhørende sengepost og legevakt. 
3. Utarbeide forslag til driftsbudsjett og økonomiplan for enheten. Ta stilling til handtering av 

uforutsette kostnader. 
4. Godkjenne eventuelle senere tilleggsavtaler med helseforetakene når slik myndighet ikke ligger 

uttrykkelig til hver deltakerkommune. Det kreves enstemmighet i nemnda for at avtaler med 
foretakene skal være gyldig. 

5. Gjennomføre tidsavgrensa prosjekter med ekstern finansiering, uten godkjenning i hver enkelt 
deltakerkommune i hvert enkelt tilfelle.  

6. Se til at innbyggerne og omgivelsene får god informasjon om virksomheten.  
7. Være kommunenes felles strategiske organ for videreutviking av helsesamarbeidet og utvikle 

gode former for dialog mellom kommunene. 
 
På disse områdene ligger det også til nemnda å handtere og å treffe beslutninger i prinsipielle saker. 
 
Saksbehandlingsreglene for folkevalgte organer i kommunelovens kap 6 gjelder for 
vertskommunenenda. 
 
Nemnda skal delegere myndighet og oppgaver, herunder ansvaret for den løpende drifta av SiO 
Samhandlingsenhet, til vertskommunens rådmann. 
 

Avtalen må på dette punktet betraktes som en rammeavtale, der det seinere kan føyes til vedlegg om 
detaljert delegering av særlovsmyndighet, som er lik for alle deltakerkommuner og som vedtas av alle 
kommunestyrene. 
 

For legevaktsamarbeidet er det i et revidert utkast føyd til ei slik detaljert delegering etter særlov. 

 

 

2.4 Overordna kriterier for valget 

 

Det er tegn som tyder på at noen kommuner ønsker å være med på et bredt samarbeid i regionen, 
men likevel av ulike grunner ønsker å stå utenfor samarbeidet på visse fagområder.  
 
I et samkommunesamarbeid kreves at alle deltakerkommuner overfører like oppgaver og lik 
myndighet til samkommunen. Et vertskommunesamarbeid er derimot mer fleksibelt ved at 
enkeltkommuner i alle fall i teorien kan velge å stå utenfor på enkelte fagområder. 
 
Noen ser det som et klart ankepunkt mot vertskommunemodellen at ordninger med folkevalgte 
nemnder på mange ulike fagområder, og gjerne med ulik krets av deltakerkommuner, lett blir 
fragmentert og lite oversiktlig, med begrensa mulighet for god samordning mellom fagområdene. 
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Midtre Namdal samkommune er på enkelte fagområder vertskommune for samarbeid med fire 
kommuner som ikke deltar i samkommunen. Den samme løsninga kunne også være aktuell her hos 
oss.  
 
Det er viktig å velge en styringsmodell som kan bidra til god styring, helhet og samordning i hele 
regionen -  og samtidig unngå unødig oppsplitting og oppbygging av kompetanse og infrastruktur i 
små, avgrensa nettverk/partnerskap. 
 
Videre er det viktig å finne robuste løsninger som kan være langsiktige og være egnet til å håndtere 
utvidelse av samarbeidet etter hvert som tida går. Forpliktende samarbeid forutsetter langsiktige 
partnere som kan være med å dele kostnader og gevinster ved de interkommunale ordningene. 
Skiftende alliansepartnere kan gi dårlig framdrift og et fragmentert politisk og administrativt 
styringssystem. Det er ei klar erfaring fra Midtre Namdal samkommune at et omfattende 
vertskommunesamarbeid etter hvert kan bli svært uoversiktlig. 
 
Grunnlaget for prosjektet er intensjonserklæringer i alle kommunestyrene om en sterk 
samarbeidsregion som både kan ivareta totalansvar for lovpålage oppgaver og interessepolitisk 
samarbeid. Formålet med prosessene har vært at det skal innføres bedre politisk styring og 
samordning av det etablerte og kommende samarbeidet i regionen. 
 
I dag er det lite tjenestesamarbeid på regionnivået, og det nødvendige beslutningssystemet og felles 
infrastruktur er ikke på plass. 
 
”Gammel tenkning” i denne situasjonen ville trolig være 
- Vi satser på fleksibel organisering 
- Alle trenger ikke delta på alt 
- Vi finner pragmatiske løsninger 
 
”Ny tenkning” vil derimot være 
- Forpliktende samarbeid er umulig uten faste langsiktige partnere   
- Lovpålagte tjenester kan ikke flyte i prosjekter, nettverk og partnerskap 
- Felles investeringer og produksjon krever avklarte strukturer for beslutninger og styring 
 

 

2.5 Sammenlikning av de to modellene 

 

Felles for begge er at det er tale om trygge juridiske løsninger som kan ivareta kommunenes  
lovpålagte oppgaveansvar, inkl. rettssikkerhet for innbyggerne og de ansattes rettigheter. 
Kommunelov, forvaltningslov og offentlighetslov gjelder for begge, og det er mulighet for politisk 
deltakelse og balansert representasjon i styringsorganene. Begge gir gode forutsetninger for 
oppbygging, rekruttering og lokalisering av fagkompetanse. 
 
Begge modellene er utforma med tanke på samarbeid om lovpålagte oppgaver på ett eller flere 
sektorområder. Likevel kan en si at samkommunemodellen i større grad enn vertskommunemodellen 
er tilpassa samarbeid på et breiere og mer sektorovergripende oppgavefelt. 
 
Ei omfattende samarbeidsordning etter vertskommunemodellen krever mange parallelle 
vertskommuneavtaler på ulike fagområder. Til sammenlikning er en samkommuneavtale derfor 
enklere. 
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Svakheter for begge kan være at både demokratisk styring og finansiering bare vil være indirekte. 
Mulighetene for prioritering og samordning kan bli dårligere, og forvaltninga kan blir komplisert. 
 
Kritikere til samkommunemodellen mener at den på mange måter representerer et fjerde 
forvaltningsnivå. Dette er ikke tilfelle. Som det framgår i tabellen nedenfor, er samkommunen 
sidestilt med deltakerkommunene. Disse delegerer ikke myndighet, men overfører derimot oppgaver 
som samkommunen får det fulle ansvaret for. 
 
I tabellen nedenfor sammenlikner vi flere viktige trekk ved vertskommuner og samkommuner. 
 
 

 Vertskommune Samkommune 

Folkevalgt styringsløsning Reint administrativt samarbeid 
eller styring med ei eller flere 
folkevalgte nemnder som er 
indirekte valgt. Må ha regionråd. 

Samkommunestyret, som er 
indirekte valgt. Tjener også som 
regionråd. 

Eget rettssubjekt? Nei, vertskommunen er 
rettssubjekt. 

Ja, et nytt rettssubjekt må 
etableres. 

Oppgaver og ansvar som 
overføres 

Kommunene inngår en detaljert 
avtale for hver ordning, kan 
være differensiert slik at ikke 
alle deltar i alt. 

Oppgaver, juridisk ansvar og 
myndighet overføres. 
Standardisert ved at alle 
kommuner deltar på lik linje i 
alle samkommunens ordninger. 

Har hver kommune 
instruksjons- og omgjøringsrett 
i saker som gjelder egne 
innbyggere? 

Ja Nei 

Krets av deltakerkommuner Fleksibelt fra ordning til ordning. Fast krets av deltakere, men 
samkommunen kan være 
vertskommune for andre. 

Politisk representasjon Minst to fra hver kommune i 
folkevalgte nemnder. 

Minst tre fra hver kommune i 
samkommunestyret 
(lovforslaget). Forholdsmessig 
fordeling etter vanlige 
prinsipper. 

Hvem utøver myndighet? En eller flere vertskommuner. Samkommunestyret. 
 

Administrativt ansvar Integrert i vertskommunen. Uavhengig administrasjon 
underlagt samkommunestyret. 

Kostnadskontroll og 
økonomistyring 

Sektorvis oppfølging i 
vertskommunen. 

Vanlige budsjetterings- og 
rappporteringsrutiner i 
samkommunen. 

Eierskap Mye til felles med kjøp og salg 
av tjenester. 

Sterkere eierforhold, ”en for alle 
– alle for en”. 

Alternativ til 
kommunesammenslåing? 

Ja Ja  

Hjemmel i kommuneloven? Ja Nei, så langt bare forsøk etter 
forsøksloven. Lovforslag har 
vært på høring, men er ikke 
fremmet for Stortinget. 
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3. Modeller for Orkdalsregionen 

 

Orkdalsregionen kan neppe sies å ha spesielle særtrekk som legger bestemte føringer for valg av 
styringsmodell. Det er ganske stor geografisk avstand fra Frøya i nordvest til Rindal i sørvest, Meldal i 
sørøst og Skaun i nordøst. Ni kommuner er et større antall enn det som er vanlig i 
tjenestesamarbeidsregioner. Orkdal er størst av kommunene og framstår i mange sammenhenger 
som regionsenteret. 

 

Den primære oppgaven er å samle hele regionen bak nye felles tjenester. Dersom det ikke skulle 
lykkes å samle oppslutning om nye felles tjenester med alle ni kommunene som deltakere, må 
regionen vurdere om det heller ligger til rette for samarbeid i grupper av kommuner med færre enn 
ni på visse fagområder. Erfaringene så langt tilsier at en trolig må forberede seg på å etablere 
samarbeidsløsninger på noen fagområder uten at alle de ni kommunene deltar.  
 

 

3.1 Tre hovedmodeller 

 

For nærmere drøfting av regionrådsfunksjonen vises til eget dokument om dette. En helhetlig 
styringsmodell for regionen vil også måtte omfatte regionrådsfunksjonen. Slik kan  følgende tre 
helhetlige modeller være aktuelle for Orkdalsregionen: 

 

1. Samkommune som også ivaretar regionrådsfunksjonen. 
2. Regionråd og primært vertskommunemodell med folkevalgt nemnd for tjenestesamarbeidet. 
3. Regionråd og primært samkommunemodell for tjenestesamarbeidet. 
 
For både modell 2 og modell 3 organiseres regionrådet etter kommunelovens §27, i form av et 
avtaleregulert samarbeid om ei ny juridisk enhet, med et eget styre og eget fast sekretariat.  
 
Tjenestesamarbeid organiseres i modell 2 fortrinnsvis etter vertskommunemodellen med folkevalgt 
nemnd. På fagområder der det ikke er aktuelt å gjøre enkeltvedtak og utøve myndighet etter særlov 
på interkommunalt nivå, kan det komme på tale å unnlate å ha noen nemnd. Det kan ha lite for seg å 
opprette nemnder på områder der kommune hver for seg i dag ikke er vant til å ha innslag av 
folkevalgt styring. 
 
I modell 3 organiseres tjenestesamarbeid primært i form av en eller flere mindre  samkommuner, der 
ikke alle kommunene i regionen deltar. Det kan også være visse innslag av vertskommuneordninger 
på områder med flere deltakere enn det er i samkommunen. 
 
I begge modeller kan en knesette prinsippet om at felles funksjoner skal lokaliseres ut fra ei viss 
fordeling mellom flere deltakerkommuner, og ikke samla i en senterkommune. 
 
I figurene nedenfor er det vist hvordan hver av de to modellene kan organiseres med geografisk 
spredning av fagenheter. 
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Samkommune m/geografisk spredning av 

fagenheter 

Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Kommune 4 Kommune 5 Andre kom

Andre                 

ordninger

K1: Helse/sos K2: Skole/opp K3:Teknisk K4:Plan/utv K5:Adm støtte

Politiske organer Adm. organer Fagenheter

Utlokaliserte 

stillinger

SK-styre m/min 3 

pol fra hver 

kommune

Ordfører

Adm.sjef

Kontr.utvalg

Adm støtte

Salg av 

tjenester

Adm.VK-

ansvar

 
 
Figur 1. Samkommune (modell 1 ) med geografisk spredning av fagenheter til deltakerkommunene (fra 

NIVI Analyse). Dersom ikke alle kommuner i regionen deltar i samkommunen, må det i tillegg 

etableres et særskilt regionråd med alle kommuner som deltakere (modell 3). 

 

 

 

I vedlegg 2 er det tatt inn figurer som viser administrativ og folkevalgt organisering i Midtre Namdal 
samkommune. 
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Desentralisert nemndsmodell med 

separate nemnder

Regionråd

AU

Sekr

Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Kommune 4 Kommune 5
Andre kom

Andre                 

ordninger

VK 4=K4           

Plan/utvikling

VK 3=K3            

Teknisk

VK 2=K2            

Skole/oppv.

VK 1=K1              

Helse/sosial

VK 5=K5          

Adm støtte

K1:Helse/sos K2: Skole/opp K3: Teknisk K4: Plan/utv K5: Adm støt

Politiske organer Adm. organer og 

adm. vertskom.

Fagkompetanse i 

vertskommunen

Utlokaliserte 

stillinger

Folkevalgt 

nemnd i K3

Folkevalgt 

nemnd i K1

Folkevalgt 

nemnd i K2

 
 
Figur 2. Desentralisert vertskommunemodell (modell 2) med tre separate folkevalgte nemnder og eget 

regionråd (fra NIVI Analyse). 

 
 
I en vertskommunemodell opprettes felles folkevalgte nemnder i vertskommunen. I en 
samkommunemodell er samkommunestyret øverste organ. Begge må ha et oddetall medlemmer. 
Dersom alle kommuner deltar, kan sammensetninga bli slik: 
 
 

  Vertskommune Samkommune 

Kommune Folketall 
01.01.2011 

Minimum Alternativ Minimum Alternativ 

Agdenes  1745 2 2 3 3 

Frøya  4326 2 3 3 3 

Hemne  4232 2 3 3 3 

Hitra  4340 2 3 3 3 

Meldal  3903 2 3 3 3 

Orkdal  11365 3 5 3 6 

Rindal  2061 2 2 3 3 

Skaun  6756 2 4 3 4 

Snillfjord  992 2 2 3 3 

Sum  19 27 27 31 

 
Medlemmene med varamedlemmer velges for fire år med en funksjonstid som følge av valgperioden 
og utpekes av deltakerkommunene etter ordinære valgregler i kommunene. Organene velger selv 
leder og nestleder. Ledervervet skal gå på omgang mellom deltakerne. 
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3.2.  Det haster med å få på plass regionrådet 

 

I en reindyrka samkommunemodell med alle ni kommuner som deltakere kunne samkommunen 
dekke regionrådsfunksjonen, og dessuten få myndighet og oppgaver på et fåtall fagområder fra 
starten. Seinere kan den etter hvert ta opp i seg stadig nye oppgaver og utvikle seg til å bli ei 
slagkraftig enhet både for drifts-, forvaltnings- og utviklingsoppgaver i regionen. 
 
En fornya og mer formalisert regionorganisasjon bør være på plass umiddelbart etter at 
prosjektarbeidet og sekretariatsavtalen med Orkladal Bedriftsutvikling begge opphører 1 juli 2012.  
 
Dersom det seinere blir etablert en samkommune som omfatter hele regionen, er det enkelt å 
overføre regionrådsoppgavene dit. Faller det endelige valget på vertskommuneorganisering som 
hovedmodell, kan den nyetablerte regionrådsorganisasjonen ”Orkdalsregionen” fortsette uendra. 
 
 

3.3 Folkevalgt styring er et viktig prinsipp 

 

Gjennom flere forpliktende vedtak, seinest i kommunestyrene i august-september 2011, har hver 
enkelt kommune uttalt et ønske om å delta i et forpliktende samarbeid i Orkdalsregionen, underlagt 
folkevalgt styring. 
 
Arbeidsgruppa følger opp kommunestyrenes vedtak og foreslår at overordna folkevalgt styring skal 
gjelde som norm for alt samarbeid. Dette gjelder særlig for å ivareta  plan- og budsjettstyring og 
videre utviklingsarbeid på alle områder. 
 
De fem delprosjektgruppene som er i arbeid høsten 2011 og våren 2012, har fått i oppdrag å vurdere 
behovet for folkevalgt styring på sitt fagområde og dermed gi føringer for valg av overordna 
styringsmodell. Hver for seg omfatter flere av de aktuelle fagområdene lite myndighetsutøvelse etter 
særlov. 
 
Det kan derfor komme til å vise seg at det på noen fagområder ikke er så stort behov for å ha et 
særskilt folkevalgt organ, og at behovet for god styring kan løses administrativt eller med enklere 
løsninger. Men dette rokker ikke ved prinsippet om folkevalgt styring som norm og behovet for å  
ivareta  plan- og budsjettstyring og videre utviklingsarbeid. 
 
Verken på IKT-området eller innen skatteinnkreving er det egentlig tale om å fatte beslutninger etter 
særlov. Likevel vil det være behov for å ha gode løsninger for å ivareta  budsjettstyring og 
utviklingsarbeid. 
 
Det er neppe aktuelt å etablere noe særskilt folkevalgt styringsorgan for å utøve særlovsmyndighet 
og fatte enkeltvedtak innen barnevernsvakt, så lenge ikke de ordinære interkommunale 
vertskommuneordningene for barnevern er underlagt slik styring. Men dersom barnevernsvakta 
organiseres som kjøp av tjenester fra Trondheim kommune, vil det være behov for et organ som 
samordner behovene og i fellesskap bestiller eksterne tjenester. Det må vurderes nærmere om dette 
skal være et administrativt eller folkevalgt organ. 
 

For de to delprosjekta brann/feiertjeneste/redning og byggesak/kart/oppmåling kan det etter hvert 
bli tale om å utøve interkommunal myndighet på deler av fagområdene. 
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3.4 Konsekvenser av å stå utenfor 
 
Om en eller flere av kommunene ikke ønsker å delta, må ikke det hindre de øvrige i å utvikle 
samarbeidet videre. Dersom mange velger å stå utenfor, medfører det en reell trussel om at 
regionsamarbeidet kan komme til å smuldre opp. 
 
De som eventuelt ikke vil bli med i det mest forpliktende samarbeidet, må sjøl ha ansvaret for å 
etablere ordninger som dekker sitt behov.  
 
For fellesskapet oppstår det ulemper ved at noen kommuner ikke blir med.  En må regne med 
reduserte synergieffekter ved at det blir færre å dele kostnader og funksjoner på. 
 
Kommuner må også regne med negative konsekvenser av å si nei til å bli med i kjernen av 
samarbeidet nå. Det vil ikke være en prioritert oppgave å få på plass tilpassede samarbeidsordninger 
for dem som velger å stå utenfor. Om noen ombestemmer seg seinere, må de regne med å godta de 
etablerte betingelsene og være forberedt på at endringer vil kunne ta tid.  
 
En samkommune kan være vertskommune for andre kommuner, som ikke deltar i sjølve 
samkommunen, men likevel ønsker å delta i utvalgte tjenestesamarbeid. I slike tilfeller vil det være 
tale om adminstrative samarbeid der de utenforstående kommunene ikke deltar i den folkevalgte 
styringa av samkommunes virksomhet. 

 

Midtre Namdal samkommune har slike ordninger på enkelte fagområder. 

 
 
3.5 Forholdet til tillitsvalgte 

 
Tillitsvalgte er vanligvis ikke representert i folkevalgte organer. Dermed må samarbeid med 
tillitsvalgte løses på andre måter, i samsvar med reglene i Hovedavtalen. 
 
I vedtektene for regionrådet kan det derimot vurderes å ta inn bestemmelser om representasjon av 
tillitsvalgte og om hvordan valget i så fall skal foregå. 
 

 

4. Arbeidsgruppas sluttvurdering 
 
Gruppa ønsker ikke å komme med noen entydig anbefaling, men vil derimot overlate til 
rådmannskollegiet å fremme innstilling for videre behandling, på det grunnlaget som arbeidsgruppa 
her legger fram. 
 
Arbeidsgruppa har pekt på styrker og svakheter ved hver av de to hovedmodellene. Gruppa mener at 
samkommunemodellen er best egnet til helhetlig folkevalgt styring og til å stå for videre utvikling av 
samarbeidet i regionen. Mye taler derfor for at regionen på sikt bør gå inn på 
samkommunemodellen. 
 
Det vil uansett ta noe tid å enes om å etablere en samkommune, og noen av deltakerkommunene 
har uttrykt betydelig skepsis til å gå inn på denne modellen. Dette kunne tilsi ei pragmatisk løsning 
der en i en periode vinner erfaringer, først og fremst med vertskommunesamarbeid med folkevalgte 
nemnder, men også med andre organisasjonsformer. Så kunne en seinere gå videre til 
samkommunen når omfanget av tjenestesamarbeid i regionen har nådd et visst omfang. 
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Ei slik midlertidig løsning betinger at en snarest får på plass en ny og mer formalisert organisasjon til 
å ta seg av regionrådsoppgavene. Her viser arbeidsgruppa til si særskilte innstilling om å etablere 
”Orkdalsregionen” med nye vedtekter etter kommunelovens § 27.  
 
 
5. Beslutningsprosessen videre 
 

Etter behandling i styringsgruppa 10 feb gjelder følgende framdrift for de to delprosjekta 
”Vertskommune eller samkommune som hovedmodell” og ”Regionrådsfunksjonen”: 

 

 Arbeidsgruppa legger fram foreløpig innstilling innen 10.03.2012. 

 Foreløpig behandling i rådmannskollegiet (9 kommuner) 16.03.2012. 

 Foreløpig behandling i styringsgruppa (9 kommuner) 13.04.2012. 

 Styringsgruppa tar stilling til spørsmålet om en mulig høringsrunde. 

 Rådmannskollegiet fremmer (om saken er tilstrekkelig moden) si endelige innstilling i møte 
08.06.2012. 

 Styringsgruppemøtet 04.07.2012 innstiller da til likelydende vedtak. 

 Kommunestyrebehandling i aug-sept 2012. 
 
For regionrådsfunksjonen er det behov for å ha ei løsning i mellomtida, fra 01.07.2012 og fram til en 
ny regionrådsorganisasjon er etablert og bemannet.  
 
Ei slik interims-ordning vil ikke gjelde for særlig lang tid dersom det viser seg å være grunnlag for å 
forsere dette spørsmålet, slik at kommunestyrene tar stilling til forslaget om nye vedtekter for 
”Orkdalsregionen” allerede før sommerferien. 
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Vedlegg 1 

 

Mandat for arbeidet i gruppa 
 

1. Vedtak i kommunene 
 
Styringsgruppa, som består av ordførere og rådmenn i de ni deltakerkommunene, tilrådde i sitt møte 
30.06.2011 at kommunene innen 12.09.2011 måtte fatte slikt vedtak:  
 

 Xx kommune ønsker å delta i et forpliktende samarbeid i Orkdalsregionen, underlagt folkevalgt 
styring, i samsvar med det innstillinga fra arbeidsutvalget datert 17.06.2011 beskriver.  

 Xx kommune forplikter seg til å delta i et videre utredningsarbeid knyttet til ei mulig etablering av 
en samkommune, evt ei vertskommuneløsning med folkevalgt nemnd. Utredninga skal skissere 
fordeler og ulemper med de to modellene.  

 Xx kommune vil derfor delta aktivt i et omfattende arbeid høsten 2011 for å avklare 
organiseringa og styringa av samarbeidet. 

 Det skal utarbeides forslag til konkrete samarbeidsavtaler, som trenger godkjenning av 
departementet og skal vedtas i kommunene før 1. januar 2012.  

 Forslag til delegering av myndighet fra kommunene til interkommunale folkevalgte organer 
legges fram til behandling samtidig med samarbeidsavtalene. 

 Styringsgruppa får fullmakt til  
o å justere og detaljere arbeidsopplegget etter behov når kommunene har behandlet 

saken i august 2011 
o å avgjøre om det er grunnlag for å gå videre i arbeidet med å etablere en samkommune, 

evt ei vertskommuneløsning med folkevalgt nemnd. 
o å legge nødvendige rammer for det videre arbeidet og gi rådmannskollegiet ansvar for 

detaljplanlegging og gjennomføring 
o å avklare hvilke økonomiske ressurser som trengs for å gjennomføre arbeidet og til å 

utligne dette på deltakerkommunene 
o å fastsette framdrift og frister 
o å forberede konstituering av nye folkevalgte organer 
o å innstille til likelydende vedtak i deltakerkommunene om tilslutning og oppstart 

Alle ni kommuner vedtok innstillinga fra styringsgruppa, men tre av dem foretok mindre endringer i 
ordlyden. 
 
 
2. Vedtak i styringsgruppa 
 
Ordførerne i Skaun, Orkdal og Hitra redegjorde under møtet i styringsgruppa 16.09.2011 for 
avvikende vedtak i sine kommunestyrer. Alle tre forklarte at disse vedtaka ikke vil være til hinder for 
at prosjektarbeidet fortsetter i samsvar med innstillinga fra styringsgruppemøtet i Rindal 30.06.2011.  
 
Styringsgruppa gjorde deretter 16.09.2011 følgende vedtak: 
 
Styringsgruppa tar de framlagte planene for hovedprosjektarbeidet høsten 2011 til orientering. 
Planene blir retningsgivende for arbeidet, og rådmannskollegiet får fullmakt til å fastsette detaljene 
og gjennomføre arbeidet. 
 
Styringsgruppa vedtar å gå videre med arbeidet i samsvar med den omforente innstillinga fra 
styringsgruppemøtet i Rindal 30.06.2011, men med framdrift og frister som framgår av de nå 
framlagte prosjektplanene. 
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Samkommunemodellen skal utredes både med og uten Orkdal kommune som deltaker. 
 
Det bør arrangeres en studietur til Værnesregionen og Midtre Namdal så snart som mulig.  
 
 
3. Prosjektplanen 
 
Prosjektplanen ble vedtatt av styringsgruppa 16.09.2011 og angir følgende deloppgaver for arbeidet 
med folkevalgt styring: 
 

 visualisere hvordan styringsorganene for hver av de to modellene konkret kan sjå ut i 
Orkdalsregionen, herunder vise sammensetning av styringsorganer og hvilken myndighet 
organene kan ha 

 vise fordeler og ulemper med hver av de to modellene for vår region 

 begrense omfanget av teoristoff om modellene 

 hente inn erfaringer fra andre regioner på en organisert måte, dels ved å arrangere en studietur 

 forankre arbeidet blant de tillitsvalgte 

 vurdere behovet for folkevalgt styring på overordna nivå og innen hvert fagområde og dermed gi 
føringer for valg av styringsmodell 

 vurdere om det det er aktuelt å kombinere et tett og forpliktende kjernesamarbeid med noen 
kommuner på noen fagområder med anna samarbeid for andre kommuner og fagområder 

 vurdere om det helst ligger til rette for samarbeid i grupper av kommuner med færre enn ni på 
visse fagområder 

 utarbeide en modell for å ivareta og styre de delene av regionsamarbeidet som ikke uten videre 
faller naturlig inn under vertskommune- eller samkommuneordninger, herunder 
regionrådsfunksjonen, regionalt utviklingsarbeid og interessepolitikk 

 avklare hvordan sekretariatsoppgavene for regionsamarbeidet kan ivaretas i framtida. 

 avklare myndighet, kompetanse, økonomiske ressurser, demokratisk representasjon, 
kjønnsbalanse, beslutningsregler og regler for godtgjøring for folkevalgte organer 

 utarbeide forslag til konkrete juridiske samarbeidsavtaler mellom kommunene, vedtekter for en 
eventuell samkommune og ordlyd for delegering av myndighet fra kommunene til 
interkommunale folkevalgte organer 

 lage eventuelle avtaler med andre offentlige myndigheter 

 utarbeide forskrift/søknad til departementet om godkjenning av eventuell samkommune 

 utarbeide rammer for framtidig evaluering av den styringsmodellen regionen ender på 

 søke om nasjonal finansiering til planlegging, etablering og evaluering.  

 anbefale valg av en overordna styringsmodell - samkommune eller vertskommuneordninger - 
med tilhørende konkrete løsninger 

 sørge for at valget blir forankra i deltakerkommunene 

 legge planer fram for kommunestyrene til vedtak om formell tilslutning 

 lage en konkret plan for iverksetting med 
o tidsplan 
o mulige overgangsordninger 

 lede sjølve iverksettingsprosessen fra plan til drift 
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4.  Intensjoner om et sterkere regionsamarbeid 
 

Her følger utdrag fra den omforente uttalelsen fra den felles samlinga for formannskapa i regionen 
på Orkanger 9 juni 2011, der intensjonene om regionsamarbeidet er klart formulert: 

 
(- - -) 
 
Formannskapsmedlemmene i Orkdalsregionen slår fast at ei rein videreføring av dagens samarbeidsformer ikke 
gir et tilstrekkelig svar på de utfordringene kommunene står overfor, men at svaret derimot er et mer 
forpliktende samarbeid med tilhørende folkevalgt styring. 
  
Formannskapsmedlemmene formulerer følgende intensjoner om et sterkere regionsamarbeid: 
 
(1) Sterke samfunnstrender gir kommunene utfordringer som de enkeltvis ikke uten videre har kapasitet, 

kompetanse og ressurser til å møte. Mest kritisk for noen er folketallsutviklinga og demografiske 
endringer. Alle kommuner møter høyere krav både fra innbyggerne, næringslivet og andre offentlige 
myndigheter til fagkompetanse og fagmiljø. Dette krever at kommunene omstiller seg for til en hver tid å 
kunne ivareta nåværende og nye oppgaver og å levere effektive og gode tjenester, alt dette innenfor 
rammene av et lokalt forankra folkestyre.  

(2) Nåværende tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen er ikke særlig omfattende, men på noen fagområder 
har vi allerede skapt breiere og mindre sårbare kompetansemiljø, som oppfyller lovpålagte krav og yter 
tjenester med høyere kvalitet til innbyggerne. Nå ønsker kommunene å utvikle både tjenestesamarbeidet 
og en tilhørende folkevalgt styringsstruktur videre, samtidig.  

(3) Mange forhold tilsier at Orkdalsregionen vil kunne være en robust og framtidsretta region for utvikling 
av et sterkere kommunesamarbeid. Om en eller flere av kommunene ikke ønsker å delta, skal det ikke 
hindre de øvrige i å utvikle samarbeidet videre. 

(4) Et sterkere og mer helhetlig samarbeid i Orkdalsregionen skal bidra til: 

a) at det etableres en politisk overbygning som løser styringsmessige og demokratiske utfordringer 
knytta til interkommunalt samarbeid 

b) å få etablert et utvidet samarbeid om oppgaver som i dag løses av hver enkelt kommune eller noen 
få kommuner sammen 

c) å få etablert et utvidet samarbeid om nye oppgaver, enten som følge av nasjonale reformer eller 
som følge av initiativ om desentralisering 

(5) Utvikling av helhetlig og forpliktende samarbeid må bygge på politisk vilje i kommunene til å inngå i en 
felles utviklingsprosess og i et tillitsbasert partnerskap 

(6) Den videre utviklinga av et mer helhetlig regionsamarbeid i Orkdalsregionen må baseres på følgende 
prinsipper: 

a) Interkommunalt samarbeid skal betraktes som en selvstendig strategi for oppgaveløsning. 
Utgangspunktet er at deltakerkommunene skal bestå som egne kommuner og sjøl ivareta 
hoveddelen av sine oppgaver. Men samarbeidet på regionnivå kan ta hand om mange 
kompetansekrevende tjenester og også ha beslutningsansvar og utøve offentlig myndighetsutøvelse 
når det er naturlig. 

b) Styringa av det regionale samarbeidet skal tilpasses ordinære prinsipper som gjelder for 
kommunene og lovfestede styringsmodeller for interkommunalt samarbeid.  

c) Alle viktige interkommunale samarbeidsordninger skal være underlagt helhetlig politisk styring. 
Styringa skal skje gjennom et eller flere felles folkevalgte styringsorgan, som opptrer med delegert 
myndighet fra hver enkelt deltakerkommune.  

d) Samarbeidet skal gis et innhold og ei organisering som bidrar til interessante roller og oppgaver for 
politikere og ansatte, både i det regionale samarbeidet og i deltakerkommunene.  

e) De folkevalgte på regionnivå skal prioritere og fatte beslutninger på regionale saksfelt, ivareta 
samordning overfor kommunestyrene og fremme regionens interesser utad overfor private aktører, 
staten og fylkeskommunen.  
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f) Samarbeidet skal samle regionens fagmiljø og styrke den samlede kapasitet kommunene har for 
oppgaveløsning. Basert på moderne teknologiske løsninger skal de ansatte i stor grad kunne jobbe 
med base i sin hjemkommune. Innbyggerne skal som en hovedregel forholde seg til sine 
hjemkommuner som i dag. Det gjelder også for tjenester som leveres av kommunene i fellesskap.  
 

 

På dette grunnlaget vil formannskapsmedlemmene uttale følgende: 
 

1. Om modeller for folkevalgt styring av et utvida samarbeid 
 

To hovedmodeller er aktuelle når et interkommunalt samarbeid skal omfatte myndighetsutøvelse: 
 

 Vertskommuneløsninger 

 Samkommune 
 
Kommunestyrenes innspill våren 2011 er samstemte om behovet for god administrativ og folkevalgt 
styring, men gir ikke noe entydig svar på hva som er den foretrekte styringsmodellen.  
 
Noen ønsker primært å etablere et samarbeid basert på vertskommuneløsninger med tilhørende 
folkevalgt(e) nemnd(er), som utøver folkevalgt skjønn og har juridisk beslutningsmyndighet for alle 
aktuelle eksisterende og nye oppgaver det samarbeides om.   
 
Mange er redde for at et omfattende vertskommunesamarbeid kan blir for komplisert og fragmentert og 
ønsker derfor helst å etablere et tettere og mer forpliktende samarbeid etter samkommunemodellen. 
 
Alle er opptatt av å ivareta regionrådsfunksjonen, felles interessepolitikk og felles utviklingsoppgaver på en 
god måte. I ei vertskommuneløsning vil regionrådet fortsatt bestå, og i en samkommune vil disse 
oppgavene ligge til samkommunestyret. 

 
(- - -) 
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Vedlegg 2 

 

Styringsmodeller i Midtre Namdal samkommune 
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Arkivsaksnr.:12/1589 

 

 

SAKEN GJELDER: 

NYE VEDTEKTER FOR ORKDALSREGIONEN  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
(Forslag til likelydende vedtak i kommunestyrene:) 

Skaun kommune ønsker å være tilsluttet regionsamarbeidet i Orkdalsregionen og godkjenner 

de framlagte vedtektene, som skal gjelde fra 01.01.2013. 

 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Utkast til vedtekter for ”Orkdalsregionen”, revidert etter møtet i Samarbeidskomiteen for 

Orkdalsregionen 03.07.2012. 

2. Nåværende vedtekter 

 

Det vises også til sluttrapporten fra arbeidsgruppa for folkevalgt styring, som finnes på  

www.orkdalsregionen.no under "Prosjektet for tjenestesamarbeid" og "Rapporter og utredninger 

våren 2012". 

 

SAKSFRAMLEGG: 

De nye vedtektene innebærer ei mer omfattende formalisering av det eksisterende 

regionsamarbeidet. Samarbeidet forankres heretter i kommunelovens § 27. Den nåværende 

”Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen” blir til ”Orkdalsregionen” som styres av 

regionrådet, der ordførerne har stemmerett. 
 
Ambisjoner i en tidlig fase i arbeidet om å organisere samarbeidet i form av et eget sjølstendig 
rettssubjekt er forlatt. Grunnen er at ordførerene etter ny lovgivning med ei slik løsning lett ville bli 
inhabile ved behandling av regionsaker i egen kommune. 
 
Det går derfor nå fram at ”Orkdalsregionen” ikke er et eget rettssubjekt og at kontorkommunen er 
formell arbeidsgiver for evt ansatte. Valget av kontorkommune er overlatt til regionrådet. 
 
Ellers går det tydelig fram i § 2 at regionrådet ikke har myndighet til sjøl å etablere interkommunalt 
samarbeid uten at deltakerkommunene godkjenner det i hvert enkelt tilfelle. 
 
Noen tok under møtet i Samarbeidskomiteen 03.07.2012 til orde for et anna navn på regionen, men 
fremmet ikke noe konkret forslag. ”Orkdalsregionen” blir derfor stående. 

 
Det er ikke avklart om ”Orkdalsregionen” skal ha egne ansatte eller kjøpe sekretariatstjenester 
eksternt. Vedtektene åpner for begge muligheter og overlater til regionrådet sjøl å avgjøre dette 
spørsmålet.   
 
En prosess knytta til videreutvikling av oppgaver og arbeidsmåter skal gjennomføres i andre halvår 

2012 og vil involvere ulike eksterne aktører i og utenfor regionen som det er naturlig å samarbeide med. 

Opplegget for dette arbeidet blir nærmere drøfta på møtet i Samarbeidskomiteen 24.08.2012. Det er 

aktuelt å hente inn konsulenttjenester til deler av arbeidet, som må være ferdig i god tid før årsskiftet. 
 



Hver enkelt deltakerkommune i Samarbeidskomiteen må nå avklare hvilket forhold kommunen 
ønsker å ha til ”Orkdalsregionen” i framtida”.  
 

Her er det verdt å merke seg at Samarbeidskomiteen har vedtatt at ansvaret for iverksetting og 

videreutvikling av det tjenestesamarbeidet som kommunestyrene måtte vedta, fra 01.01.2013 

skal legges inn under ”Orkdalsregionen” og sekretariatet der.  
 

Samarbeidskomiteen ber om at kommunestyrene vedtar det vedlagte utkastet til 

vedtekter for ”Orkdalsregionen” innen utgangen av september 2012, med sikte på at 

disse skal gjelde fra 1. januar 2013. 

 
 



Revidert 3. juli 2012 – Sivert Dombu 
 

Utkast til vedtekter for ”Orkdalsregionen” 
 
Opprinnelig lagt fram av arbeidsgruppa for folkevalgt styring, 09.03.2012. 
 
(Nye vedtekter må vedtas av kommunestyrene) 

 

§ 1. Medlemmer  
”Orkdalsregionen” er et felles samarbeidsorgan for kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, 
Hitra, Meldal, Orkdal, Rennebu, Rindal, Skaun og Snillfjord. 
 
Andre kommuner kan tas inn som medlemmer etter vedtak i alle deltakerkommunene. 
 
Den enkelte deltakerkommune skal uten begrensninger kunne delta i andre regionale 
samarbeidsorganer. 
 
§ 2. Formålet med Orkdalsregionens virksomhet  
Orkdalsregionen skal være deltakerkommunenes felles utviklings- og samordningsorgan og 
har som formål å ivareta felles interesser, utarbeide felles strategier og styrke regionens 
utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. 
 
Fellesoppgaver er 
 

 Utredning og etablering og styring av interkommunalt samarbeid om utviklingsoppgaver, 
tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver   

 Samferdsel, kommunikasjoner 

 Nærings- og sysselsettingsspørsmål 

 Utdanningstilbud 

 Reiseliv 

 Offentlige virkemidler 

 Forsknings- og utviklingsoppgaver 

 Informasjonsvirksomhet 
 
Orkdalsregionen kan selv initiere handlingsprogram, prosjekter og utredninger i saker av 
regional karakter. Orkdalsregionen kan også initiere interkommunalt samarbeid om 
tjenesteproduksjon, utviklingsoppgaver og forvaltningsoppgaver. Vedtak om iverksetting av 
slikt samarbeid gjøres av kommunestyrene i hvert enkelt tilfelle. 
 
Regionrådet i Orkdalsregionen fungerer som styringsgruppe/referansegruppe for aktuelle 
prosjekter/utredningsarbeider og kan opprette arbeidsgrupper knyttet til særskilte saker 
etter behov. 
 
Regionrådet i Orkdalsregionen kan fungere som styringsorgan for deler av 
tjenestesamarbeidet der det ikke er snakk om myndighetsutøvelse etter særlov, og det ikke 
etableres et særskilt folkevalgt organ for hver enkelt tjeneste. 



 
 
Dersom regionrådet finner det hensiktsmessig, kan Orkdalsregionen mot vederlag påta seg 
oppdrag for en eller et begrenset antall kommuner. 
 
§ 3. Forankring i kommuneloven  
Samarbeidet er etablert i henhold til kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid til 
løsning av felles oppgaver, men ikke som et eget rettssubjekt. 
 
§ 4. Styringsorganene  
Regionrådet er Orkdalsregionens øverste styringsorgan. Ordføreren og en representant for 
opposisjonen oppnevnes av deltakerkommunene for valgperioden og deltar sammen med 
rådmannen som medlemmer i regionrådet.  
 
Ordføreren utøver kommunens stemmerett i regionrådet. Representanten for opposisjonen 
deltar med møte- og talerett, og det samme gjelder rådmannen.  
 
Ordførerne utgjør styret for samarbeidet i henhold til kommunelovens §27. 
 
Regionrådet velger blant ordførerne et arbeidsutvalg for to år om gangen, bestående av 
leder, nestleder og inntil to øvrige ordførere. Lederen i Rådmannskollegiet har møte- og 
talerett i arbeidsutvalget. 
 
Møte- og talerett i regionrådet har også fylkesmannen, fylkesordføreren og 
fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag eller noen disse lar seg representere ved. 
 
§ 5. Rådmannskollegiet 
Rådmannskollegiet består av rådmennene fra deltakerkommunene. Kollegiet velger selv sin 
leder og nestleder og et eventuelt arbeidsutvalg. 
 
§ 6. Samarbeidets avgjørelser 
Konsensusprinsippet legges til grunn for regionrådets avgjørelser i saker av felles interesse 
som krever beslutning om handling eller ressursbruk fra deltakerkommunenes side. I slike 
saker kan ikke regionrådet binde den enkelte deltakerkommune, men derimot innstille 
overfor kommunestyrene i deltakerkommunene til likelydende vedtak. Deltakerkommunene 
har reservasjonsrett i saker eller prosjekt der de ikke ønsker å delta. 
 
I høringssaker kan regionrådet gjøre endelig vedtak på vegne av regionen, men også her skal 
en tilstrebe å nå fram til konsensus. 
 
I saker som gjelder tilsettinger, arbeidsgiveransvar og administrasjon kan regionrådet gjøre 
vanlige flertallsvedtak. 
 
Arbeidsutvalget kan opptre på vegne av regionrådet i hastesaker.  
 
 
 



§ 7. Forankring  
Kommunestyrene behandler et felles strategidokument om samarbeidet i Orkdalsregionen i 
slutten av hver valgperiode. Saken med vedtak tas også opp av nytt kommunestyre i starten 
av ny valgperiode. Ut fra evaluering av perioden skal saken drøfte hva som er de viktigste 
aktuelle utfordringene regionen står overfor og hvordan arbeidet skal legges opp for å møte 
disse. 
 
§ 8. Sekretariat  
Orkdalsregionen skal ha et eget sekretariat med daglig leder. Regionrådet tilsetter daglig 
leder og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for vedkommende, men kontorkommunen er 
formell arbeidsgiver.  
 
Regionrådet velger kontorkommune for sekretariatet, til å ivareta administrative 
støttefunksjoner. 
 
Alternativt kan regionrådet inngå avtale om sekretariatstjenester med en ekstern 
leverandør. 
 
Regionrådet fastsetter sekretariatets ansvarsområde, oppgaver og ressursbruk. 
 
§ 9. Saksbehandling  
Saker til rådmannskollegiet, arbeidsutvalget og regionrådet behandles normalt på grunnlag 
av saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av sekretariatet ved daglig leder. I saker som 
krever beslutning om handling/ressursbruk innstiller først rådmannskollegiet og i neste 
omgang arbeidsutvalget til vedtak i regionrådet. 
 
Saker som krever beslutning i kommunestyrer/formannskap, sendes til rådmannen i 
deltakerkommunene med innstilling fra regionrådet.  
 
§ 10. Økonomiske forpliktelser 
Deltakerkommunenes bidrag til finansiering av virksomheten skjer ved at medlemmene 
betaler en nærmere fastsatt årlig kontingent. Regionrådet kan også innstille overfor 
deltakerkommunene om ekstraordinær kontingent til særskilte formål.  
 
Kontingentbetaling fordeles mellom deltakerkommunene etter ”Agdenesmodellen” som er 
nærmere beskrevet i vertskommuneavtalen for helsesamarbeidet i Orkdalsregionen. 
 
Orkdalsregionen har ikke myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra medlemmene 
ekstraordinære økonomiske forpliktelser. 
 
§ 11. Rutiner gjennom året 
Regionrådet vedtar innen utgangen av oktober arbeidsplan og budsjett for kommende år. 
Årsmelding og revidert regnskap behandles av regionrådet innen utgangen av mars. 
 
 
 
 



§ 12. Uttreden, oppløsning 
Den enkelte deltakerkommune kan tre ut av Orkdalsregionen etter vedtak i kommunestyret. 
Uttreden får virkning fra utgangen av kommende budsjettår etter at melding om uttreden er 
gitt. 
 
Ved uttreden refunderes ikke kostnader som kommunen har hatt gjennom samarbeidet. 
 
Oppløsning kan skje når deltakerkommunene er enige om det. Kommunelovens § 27 punkt 3 
gjelder da så langt det passer. 
 
§ 13. Møtekostnader og godtgjøring  
Den enkelte deltakerkommune bærer selv sine kostnader ved å delta i Orkdalsregionens 
møter og aktiviteter, herunder godtgjøring til folkevalgte eller ansatte representanter.  
 
§ 14. Ikrafttredelse 
Disse vedtektene er gyldige når alle kommunestyrene har vedtatt dem og ordførerne har 
undertegnet. 
 
Det kreves enighet mellom alle deltakerkommuner for å endre vedtektene. 
 
Vedtektene er utstedt og underskrevet i ti eksemplarer, hvorav partene beholder ett 
eksemplar hver. 
 
 
 
 
 
 
Agdenes kommune 
 
Dato, sted…………………………….…... 
 
……………………………………….…... 
Ordfører 
 

Frøya kommune 
 
Dato, sted…………………………………. 
 
…………………………………………….. 
Ordfører 

Hemne kommune 
 
Dato, sted………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
Ordfører 
 

 

Hitra kommune 
 
Dato, sted…………………………………. 
 
……………………………………………. 
Ordfører 
 

Meldal kommune 
 
Dato, sted…………………………………. 
 
……………………………………………. 
Ordfører 



Orkdal kommune 
 
Dato, sted…………………………………. 
 
……………………………………………. 
Ordfører 
 

Rennebu kommune 
 
Dato, sted…………………………………. 
 
……………………………………………. 
Ordfører 

Rindal kommune 
 
Dato, sted………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
Ordfører 
 

Skaun kommune 
 
Dato, sted…………………………………. 
 
……………………………………………. 
Ordfører 

Snillfjord kommune 
 
Dato, sted………………………………….. 
 
……………………………………………. 
Ordfører 
 

 

 



 
 

 

  HEMNE     AGDENES     HITRA   MELDAL      FRØYA    ORKDAL     SNILLFJORD     SKAUN   RENNEBU    RINDAL   

SAMARBEIDSKOMITEEN FOR ORKDALSREGIONEN 

   
 

 
Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 

AVTALE / VEDTEKTER – justert på møte den 13. juni 2008 
 
 
 
 
1.) 
Det etableres en samarbeidskomité med kommunene Hemne, Agdenes, Meldal, 
Orkdal, Snillfjord, Skaun . Rennebu, Frøya, Hitra  og Rindal. 
 
 
2.) 
Samarbeidskomiteen har som hovedoppgave å medvirke til samarbeid om naturlige 
fellesoppgaver mellom kommunene i regionen og fylkeskommunen, så som: 

- Samferdsel, kommunikasjoner 
- Nærings- og sysselsettingsspørsmål, herunder bl.a. oljerelatert virksomhet, 

videreforedling av regionens råvarepotensial ( fjord, skog, havbruk osv.) 
- Utdanningstilbud 
- Reiseliv 
- Offentlige virkemidler 
- Samarbeide om forsknings- og utredningsoppgaver 
- Informasjonsvirksomhet om aktuelle tema/oppgaver 

Komiteen har ingen selvstendig besluttende myndighet. Møter avholdes 5-6 ganger 
pr år og ellers når forholdene tilsier det. 
 
 
 
3.) 
Som medlemmer i samarbeidskomiteen fra kommunene er ordførere og rådmenn. 
Leder i komiteen er en ordfører som velges med funksjonstid 2 år.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



4.) 
Faste observatører med (tale og forslagsrett) i samarbeidskomiteen: 
  -Fylkeskommunen er fylkesordfører og fylkesrådmann, eller dem de l
  lar seg representere med.  
  -Fylkesmannen  v/ fylkesmann eller den de lar seg representere med 
 
 
5.) 
Kommunene bærer selv kostnadene ved sin representasjon og sin egen 
administrasjons medvirkning i samarbeidskomiteen. 
 
 
6.) 
Beslutter samarbeidskomiteen å bearbeide fellesoppgaver som krever kjøpte 
tjenester, investeringer eller driftsutgifter, dekkes utgiftene over den enkelte 
medlemskommunes øremerkede budsjettpost. Beløp kan belastes den enkelte kun 
etter enstemmig vedtak i samarbeidskomiteen. 
 
 
7.) 
Den enkelte kommune kan trekke seg fra deltagelse i samarbeidskomiteen 
 
 
8.) 
Den enkelte kommune skal uten begrensninger kunne delta i andre regionale 
samarbeidsorgan. 
 
 

_____________________ 



Arkivsaksnr.:12/1020 

 

 

SAKEN GJELDER: 

PLANPROGRAM REVISJON 2012 - 2013 AV SAMFUNNSPLAN OG AREALPLAN, 

ETTER HØRING  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: 
Vedlagte ” Planprogram, revisjon av samfunnsplan og arealplan 2012 - 213, ”Sammen om det 

gode liv” vedtas som framlagt i denne saken. 

 

Bevilgning for gjennomføring av planprogrammet tas med i økonomirapport nr. 2 for 2012 og 

i budsjettbehandlingen for 2013 i samsvar med økonomiske vurderinger i dette saksframlegget. 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER:  
  1   Sak 53/12 i kommunestyrets møte 20.06.12: Forslag til planprogram 

       revisjon 2012 – 2013 av samfunnsplan og arealplan, høring   utsendt tidligere 

  2   Planprogram,  revisjon av samfunnsplan og arealplan 2012 - 213,  

       ”Sammen om det gode liv”       vedlegg 1 

  3   Vedlegg til Planprogram, statistikk, prognoser og oversikter   vedlegg 2 

  4   Uttalelse fra Marie Engen og Gunnar Bjørkøy, vegkryss på E 39 i Viggja vedlegg 3 

  5   Uttalelse fra Paul Espen Pedersen til ny arealplan for Brekka fjæra i Buvika vedlegg 4 

  6   Høring av forslag til planprogram revisjon 2012 – 2013 av 

       samfunnsplan og arealplan fra fylkeskommunen    vedlegg 5 

  7   Innspill fra Sissel og Ragnar Ingdal ang. gbr 129/1    vedlegg 6 

  8   Skaun Arbeiderparti, uttalelse i forbindelse med høring av planprogramet vedlegg 7 

  9   Uttalelse fra Statens vegvesen       vedlegg 8 

10   Uttalelse til planprogran fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag   vedlegg 9 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

I samsvar med kommunens planstrategi, vedtok kommunestyret 20.06.12 å sende forslag til 

planprogram for revidering av samfunnsplan og arealplan på høring og legge den ut til offentlig 

ettersyn. I samsvar med vedtaket har planene vært til høring / ettersyn i perioden 22. juni – 28. 

august 2012. Skaun Arbeiderparti fikk innvilget sin søknad om utsatt høringsfrist til 31.08.12. 

30.08.12 sendte vi purring på uttalelser til de offentlige sektorene som ikke hadde svart innen 

fristen.  

 

Innen høringsfristen hadde vi mottatt uttaleser fra og med vedlegg 2 til og med vedlegg 7. Siste 

uttalelse ble mottatt 05.09.12 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Uttalelsen i vedleggene 4 og 

6 gjelder forslag til konkrete arealanvendelser i arealplan og vil bli inkludert i revisjon av den. 

Øvrige uttalelser er relevant for planprogrammet og blir behandlet i denne saken.  

 

Høringsuttalelse fra Marie Engen og Gunnar Bjørkøy, vedlegg 3 

Et kryss i Viggja på E 39 vil ha stor regional betydning. Kostnadene for etablering av et slikt 

vegkryss bør dekkes på samme måte som de øvrige kostnadene for E 39. Krysset vil ha stor 

betydning for nåværende og framtidige beboere i området. Grunneier er fortsatt positiv til 

grunnavståelse for å skape utvikling i området. 



 

Kommunens kommentar: 

Tema som her tas opp er allerede inkludert i planprogrammet.  

 

Høringsuttalelse fra fylkeskommunen, vedlegg 5 

Blant annet uttaler de: 

- Skaun sin rolle i og forventninger til regionen bør drøftes i samfunnsplanen 

- Overordnet grønnstruktur, ivaretagelse av viktige kulturminner og –landskap samt et 

godt sykkelvegnett er viktige faktorer for gode oppvekstmiljøer med vektlegging av 

folkehelseaspektet. 

- Befolkningsveksten gir behov for sikring av friluftsarealer og et utbyggingsmønster der 

kollektivtilbudet prioriteres av hensyn til klima. 

 

Kommunens kommentar: 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune sine anbefalinger vil bli vektlagt i det videre planarbeidet. 

 

Høringsuttalelse fra Skaun Arbeiderparti, vedlegg 7 

Foreslår at det i programmet tas inn et punkt om skolestruktur. I den forbindelse må det finnes 

eksakte elevtall for skoler og barnehager i dag og så langt det er mulig for framtida. Videre er 

det viktig å utrede lærertettheten og utarbeide en skolebruksplan. 

 

Skaun Arbeiderparti mener mulighetene for sjølbygging er bedre dersom kommunen kjøper 

tomteområder og selger de til de som ønsker å bygge boliger.  

 

Kommunens kommentar. 

I planprogrammets tema ”Vurderinger av aktuelle tema, behov for utredninger”, tredje avsnitt, 

tilføyes som siste setningene: Vurdering av skolestruktur kan være en videreføring av denne 

kapasitetsutredningen. 

 

I planprogrammets tema ”Vurderinger av aktuelle tema, behov for utredninger”, fjerde avsnitt, 

tilføyes som de to siste setningene: Befolkningsvekst og boligbygging reiser spørsmålet om 

kommunen skal aktivt bidra til en større andel selvbyggere. Temaets aktualitet framgår av 

innbyggerundersøkelsen og programhøring. 

 

Gjennom samarbeidet i Trondheimsregionen har kommunen en vedtatt vekstmodell der 

elevtall inngår. Denne vekstmodellen vil bli revidert samtidig med samfunnsplanen. Dagens og 

prognoserte elevtall er også utredet i rapporten fra Norconsult 2012 om kapasitetsutvikling for 

skoler og barnehager i kommunen. 

 

Høringsuttalelse fra Statens Vegvesen, vedlegg 8 

Statens vegvesen har ingen merknader til programmet. 

 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, vedlegg 9 

Fylkesmannen legges vekt på følgende momenter: 

Samfunnsplanen 

- Lag konkrete mål for miljøarbeid og for bruk / vern av arealressurser 

Arealplanen 

 Miljøvern: 

- Planprogrammet skal redegjøre for konsekvensutredninger 

- Etablere ”grønn strek” for å sikre arealer for biologisk mangfold og nærutfartsområder 



av hensyn til bomiljø og folkehelse. 

- Næringsarealer er en av hovedutfordringene i planarbeidet 

- Minner om at Skaun kommune har forpliktet seg til å følge retningslinjene i IKAP. 

Fylkesmannen forventer at temaene utnytting og lokalisering blir drøftet i den videre 

kommuneplanprosessen 

- Oppfordrer kommunen til å oppdatere sine viltkart 

- Strandsonepolitikken bør bygge på kartlegging av verdier, helhetlig vurdering av 

arealbruken og avklaringer gjennom kommuneplanen. 

- Nødvendige utredninger med hensyn til miljø: 

 Behovet for nye bolig-, nærings- og industriområder med tanke på forutsett 

befolknings- og næringsutvikling 

 Status for bolig-, nærings- og industriområder i dag med fokus på hvor store 

arealer som er planavklarte og hvor store arealer som er ubebygde 

 Lokalisering av nye bolig-, nærings- og industriarealer og utforming og 

utnyttelse av disse 

 Konsekvenser av nye utbyggingsområder med tanke på forurensning i form 

av støy, støv, grunn- og vannforurensning, samt avrenning. 

 Nye utbyggingsområders konsekvenser for strandsonen, vann og vassdrag, 

friluftsinteresser og biologisk mangfold 

Landbruk og bygdeutvikling: 

- Kulturlandskapshensyn må vektlegges 

- Vurder kartfesting av kjerneområder for landbruk 

- Skogens betydning i klimasammenheng 

- Legg vekt på fortetting / høg arealutnyttelse, bruk bestemmelser for eksempel 

minimum antall boliger pr daa. Anbefaler parkering under bakken. 

- Forventer at kommunen følger opp anbefalingene i IKAP 

 

For jord- og skogressurser er det viktig at følgende utredes: 

 Arealomfang 

 Arealkvalitet: Jordens og skogens produksjonsevne (bonitet) 

 Arronderingsmessige forhold før og etter tiltak 

 Driftsmessige konsekvenser 

 Indirekte konsekvenser 

o press mot tilgrensende landbruksområder 

o vekstretning 

o adkomst til tilgrensende landbruksområder 

 Konsekvenser for kulturlandskap 

 Eventuelle avbøtende tiltak 

Samfunnssikkerhet, Barn og unge, Sosial og helse 

- Ingen merknader. 

 

 

Kommunens kommentar. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sine anbefalinger vil bli vektlagt i det videre planarbeidet. I 

eksisterende arealplan har kommunen innarbeidet en markagrense. Angående biologisk 

mangfold – kommunen er i gang med en grovkartlegging av naturtyper. Angående 

arealutnytting inklusivt parkering - Skaun kommune var tidlig ute med relativt høg 

arealutnytting i tettstedsplanene fra 2003, - blant annet parkeringsanlegg og parkering i kjeller. 

Fylkesmannens anbefalte tema for utredning ved revisjon av arealplan tas inn i 



planprogrammet. 

 

Folkemøter, planprogram og revisjon av samfunnsplan og arealplan 

Det ble arrangert tre folkemøter: 12.06.12 rådhuset Børsa, 13.06.12 Buvik skole, 14.06.12 

barneskolen på Venn. Totalt deltok ca. 70 innbyggere i tillegg til en god del av 

kommunestyrets medlemmer. Ordfører ledet folkemøtene der rådmann og arkitekt Selberg 

orienterte og innledet til gruppearbeid og debatt. I samsvar med formålet med folkemøtene ble 

innbyggerne engasjert i en overordnet og innledende fase til revisjon av samfunnsplan og 

arealplan. Møtene gav ingen konkrete forslag til endringer i planprogrammet. 

 

Rådmannen etablerte en programgruppe for å bistå i utarbeidelsen av forslag til planprogram. 

Gruppen har bestått av Jon P. Husby, Lars Arne Pedersen, Katrine Lereggen, Anders Nordgård 

Larsen og Sigve A. Laugsand. Det er gjennomført et møte og gruppen er forelagt forslag til 

denne saken. I forbindelse med folkemøtene oppfordret ordfører kommunestyrets medlemmer 

til å komme med innspill, samt å delta på folkemøtene.  

 

Endret framdriftsplan for samfunnsplanen 
En har funnet det riktig å justere tempoplanen for revisjon av samfunnsplanen. Dette gjelder fra 

og med vedtatt planprogram. Årsaken til justeringen er hovedsakelig mer tid til involvering i 

revisjonsarbeidet. 

 

ØKONOMISK VURDERING: 
 

Aktivitet Kostnad kr 

ekskl. mva. 

Finansiering, kr 

kommunalt driftsbudsjett ekskl. mva. 

2012 2013 

7 Annonser, 6 folkemøter, foredragsholdere 160 000   80 000 

 

80 000 

Utredning optimal kapasit.invest. skoler / barnehager 300 000 100 000 

tilsk. fylk.m.   200 000  

 

Kartlegging biologisk mangfold 250 000   50 000 

tilsk.  fylk.m.   200 000  

 

Utredninger 300 000  300 000 

Ekstern tegnesbistand arealplan 250 000  250 000 

Kommunalt ansatte, fag og administrasj. 700 000 350 000 350 000 

Diverse uforutsett 260 000 130 000 130 000 

Sum 2 220 000 1 110 000 1 110 000 

 

Ressursbehovet beskrevet ovenfor inkluderer ikke uforutsette utredninger og / eller ekstra 

saksbehandling som følge av innsigelser eller andre uforutsette årsaker. Høringen av 

planprogrammet har medført økt behov for utredninger tilknyttet arealplan med tilsvarende 

økte kostnader. Manglende bevilgningsvedtak er markert med understreking av vedkommende 

tall. Bevilgning tas med i økonomirapport nr. 2 for 2012 og i budsjettbehandlingen for 2013. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

2012 - 2013 

Planprogram 
Revisjon av samfunnsplan og arealplan 

”Sammen om det gode liv” 
 

V E D T A T T  2 7 . 0 9 . 1 2   
S A K  1 2 / 1 0 2 0  



Innhold 
 

 

 

Bakgrunn 

 

Formålet med planarbeidet 

 

Prosessmål 

 

Organisering av planprosessen 

 

Tidsplan og deltakere i planprosessen 

 

Vurderinger av aktuelle tema, behov for utredninger 

 

Ressursbehov og finansiering 

 

 

 

 

 

Vedlegg til planprogram – statistikk, prognoser og oversikter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Bakgrunn 
 

Planstrategi 2012 – 2015 for Skaun kommune ble vedtatt i kommunestyrets møte 

10.05.12, pbl. § 10-1.  I samsvar med planstrategien skal samfunnsplan og arealplan 

revideres. Gjeldende samfunnsplan ble sist revidert / vedtatt 2005.  Arealplan ble sist 

revidert / vedtatt i 2007 og endelig stadfestet av Miljøverndepartement i 2009. 08.12.10 

vedtok kommunestyret å revidere arealplan. Planprogram ble vedtatt mai 2011. Forslag 

til planrevisjon ble behandlet i kommunestyret juni 2011 der det ble vedtatt å utsette 

videre planrevisjon. Revisjon av arealplan som startes i 2012 er en videreføring av 

arbeidet fra 2011 samtidig som det er en mer omfattende revisjon. 

 

 

Formålet med planarbeidet 
 

Formålet med dette planarbeidet er å skape bred enighet om en retning for 

samfunnsutviklingen, inklusivt arealanvendelse, i et 30 til 40 års tidsperspektiv der 

utviklingen fram mot 2025 konkretiseres gjennom prioriterte målsettinger og plankart. 

Like viktig er å skape tilstrekkelig handlekraft for å nå målene og gjennomføre vedtatt 

arealanvendelse. 

 

Revisjoner av samfunnsplan og arealplan har oftest fireårige sykluser, der hver revisjon 

tar fra ett til to år. Samfunnsplanleggingen er en del av den kontinuerlige 

samfunnsutviklingen der inkludering med gode dialoger er avgjørende for å oppnå en 

ønsket utvikling. For å understreke denne betydningen har en valgt ”Sammen om det 

gode liv” som motto for den igangsatte planprosessen. Planprosessen skal bidra til et økt 

samfunnsengasjement som varer ut over planarbeidets varighet.  

 

 

Prosessmål 
 

Planprosessen gis formell legalitet ved vedtak i kommunestyret. Involvering og 

engasjement av kommunens politikere i planprosessen er følgelig svært viktig. 

 

Formålene skal oppnås ved involvering av innbyggere, lag, organisasjoner, private og 

offentlige virksomheter i prossopplegg og gjennomføring av planarbeidet.   

 

Revidert samfunnsplan er kommunens øverste overordnede plan. Den skal gi føringer 

for kommunens arealplan og handlingsplan. Arealplan gir føringer for private og 

offentlige mer detaljerte reguleringsplaner. I tillegg til å omfatte kommunal virksomhet, 

skal samfunnsplanen gi føringer for innbyggere, lag, organisasjoner og private 

virksomheters mål og handlinger.  

 

Planprosessen skal avklare en visjon som gir retning for samfunnsutviklingen i 

kommunen. Visjonens tidshorisont er lengre enn for samfunnsplanens 12 år.  

 

Visjonen for samfunnsutviklingen skal presiseres med tre evt. fire prioriterte hovedmål. 

Til hovedmålene knyttes delmål som benevnes som suksessfaktorer for hovedmålene. 

Suksessfaktorene skal vise hva vi må lykkes med for å nå hovedmålene. For å styrke 



effektiviteten i måloppnåelsen, gis suksessfaktorene en risikoverdi ved vurdering av 

deres sannsynlighet for ikke å bli oppfylt og hvor stor konsekvens dette vil medføre.  

 

Samfunnsplan og arealplan skal tilfredsstille planstrategiens planbestemmelser. Presise 

målformuleringer inkluderer, så langt det er mulig, en kvantitativ angivelse av målene. 

 

 

Organisering av planprosessen 
 

Kommunestyret er øverste planmyndighet i kommunen og har det overordnede ansvar 

for iverksetting og gjennomføring av revisjon av samfunnsplan og arealplan. 

Kommunestyret delegerer til rådmannen å gjennomføre revisjon av samfunnsplan og 

arealplan i samsvar med dette planprogrammet. Rådmannen skal jevnlig involvere 

kommunestyret i planarbeidet ved informasjon og innhenting råd. 

 

 

Tidsplan og deltakere i planprosessen 
 

Planprosessen starter med kommunestyrets vedtak i mai 2012 om planstrategi med 

revisjon av samfunnsplanen og arealplanen og avsluttes i oktober 2013. Til tross for en 

omfattende planrevisjon er det viktig å kunne gjennomføre denne i løpet av relativt kort 

tid. Dette av hensyn til ressursbruk og aktualitet. Følgelig har en, i samsvar med 

planstrategien, lagt opp til å gjennomføre forberedelsene til revideringen av 

samfunnsplan før planprogrammet er vedtatt. Tilsvarende starter forberedelsene til 

revisjonen av arealplan før samfunnsplan er vedtatt. 

 

Det tas forbehold om endringer i tidsplanen som følge av uforutsette aktiviteter. Dette 

kan være gode ideer til aktiviteter som dukker opp i prosessen eller nødvendige 

avklaringer med sektormyndighetene.   

 

Planprogrammet forutsettes vedtatt i september 2012. I programmet har en valgt å 

inkludere informasjon om aktiviteter og deltakere fra en startet arbeidet med 

strategiplanen da forberedelsene til planprosessen er viktig for skape en god plan som 

blir brukt. 

 

I planprosessen legges vekt på involvering av innbyggere, lag, foreninger, 

organisasjoner, private og offentlige organisasjoner, - spesielt de som blir direkte berørt. 

Planprosessen inkluderer følgende hovedgrupperinger:  

Politikere 

Innbyggerne 

Brukere av kommunens tjenester 

Næringsdrivende: Bondelaget og øvrige næringsvirksomheter 

Lag, foreninger og organisasjoner 

Sektormyndigheter, offentlige høringsinstanser 

Kommunalt ansatte 

 

 

 

 



 

Tidsplanen nedenfor viser aktiviteter med tidsangivelser og deltakere i planprosessen:  
  AKTIVITETER 2012 2013 

    J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O 

  Planstrategi                                             

  Planprogram                                             

  Samfunnsplan                                             

  Arealplan                                             

1 Folkemøte næringsutvikling                                             

2 Innbyggerundersøkelse                                             

3 Ledermøte, engasjere leder til.valgte, pl.progr, planrev. 17.                                             

4 K-styret vedtar planstrategi,  rev. samf.- og arealplanene 10.                                             

5 Rådgivere og ledere for skoler og barnehager engasjeres                                             

6 Ledermøte, engasjere leder til.valgte ang. pl.progr, planrev. 15.                                             

7 Etablere programgruppe, 2 administrasj. og 2 politikere, 15,                                             

8 Møte rådm. og til.valgte, engasjere for pl.progr. / pl.rev. 16.                                             

9 Etablere politisk temagruppe for folkemøtene                                             

10 Brev til kom.styrets medlemmer, oppfordre til deltagelse                                             

11 Kartlegging av biologisk mangfold                                             

12 Utredning, optimale kapasitetsinvesteringer, barneh. og skoler                                             

13 Oppfordre lag, organisasj. inkl. folkehøgsk. til deltagelse                                             

14 Pressekonferanse / artikkel i avisene om planrevisjon                                             

15 Folkemøter, planprosess og samfunnsplan                                             

16 K-styret vedtar planprogram på høring / off. ettersyn, 21. juni                                             

17 Planprogram på høring, 22. juni - 28. august                                             

18 Møte med sektormyndighetene                                             

19 K-styret stadfester planprogramet, 27.                                               

20 Involvering i planrevisj.                                             

21 K-styret vedtar samf.plan på høring                                             

22 Samfunnsplan på høring 

                      23 K-styret vedtar samfunnsplan                                              

24 Oppfordre grunneiere, næringslivet til å delta i rev. av arealplan                                             

25 K-styret involveres i planrevisjon 

                      26 Folkemøter, arealplan                                             

27 Møte med grunneiere evt. andre berørt av planrevisjonen                                             

28 Møte med berørte sektormyndigheter 

                      29 K-styret involveres i planrevisjon                             

 

              

30 K-styret vedtar arealplan på høring                                             

31 Arealplan på høring / offentlig ettersyn                                              

32 K-styret involveres i planrevisjon 

                      33 K-styret vedtar arealplan                                             

 

 

Vurderinger av aktuelle tema, behov for utredninger 
 

Samfunnsplan 

Med sin vakre natur og sentrale beliggenhet nært Trondheim, Orkdal og Melhus er 

vekstpotensialet for folketallet i Skaun kommune meget stort. Skaun kommune er en 

attraktiv bokommune i Trondheimsregionen. 

 

I perioden 1965 til 2006 (ny E 39) økte folketallet med 95 personer i gjennomsnitt pr år. 

Fra 2007 til 2012 var tilsvarende tall 147, se plansje nr 5 i vedlegget til dette 

planprogrammet. I planrevisjonen forutsettes veksten å være på minimum samme nivå 

som for perioden 2007 – 2012. Ved dimensjonering av infrastruktur og øvrig 

tjenestekapasitet bør en inkludere en sikkerhetsmargin for veksten i folketallet. Følgelig 



forutsettes i planarbeidet å benytte en ”dimensjoneringsprognose” der folketallet øker 

med 200 innbyggere pr år. Dette betyr at kommunen i planperioden fram til 2025 skal 

legge til rette for en befolkningsøkning på 2400 innbyggere. Dimensjoneringsprognosen 

som her legges til grunn vil også bli foreslått ved førstkommende revisjon av 

interkommunal arealplan for Trondheimsregionen. 

 

Befolkningsøkningen gir økonomiske utfordringer tilknyttet økt tjenestekapasitet, - økte 

driftskostnader og betydelige investeringer. For å gi et bedre grunnlag for planrevisjonen 

er en utredning under utarbeidelse for skoler og barnehager angående kapasitetsøkning. 

Med utgangspunkt i nåværende kapasitet, økonomi, prognosert vekst og god 

kapitalanvendelse utredes riktig tidspunkt og størrelse på kapasitetsøkningene. 

Utredningen er planlagt å være ferdig i slutten av juni 2012. Vurdering av skolestruktur 

kan være en videreføring av denne kapasitetsutredningen.  

 

2009 og 2012 ble det gjennomført innbyggerundersøkelser, - se vedlagt statistikk. Disse 

og gjennomførte brukerundersøkelser i 2010, 2011 og 2012 legges til grunn for 

planrevisjonen. Befolkningsvekst og boligbygging reiser spørsmålet om kommunen skal 

aktivt bidra til en større andel selvbyggere. Temaets aktualitet framgår av 

innbyggerundersøkelsen og programhøring. 

 

Samfunnsplan og dermed arealplan skal legge nasjonale og regionale føringer til grunn. 

En bebudet revisjon av IKAP (interkommunal arealplan for Trondheimsregionen) skal 

tas hensyn til så langt dette er mulig. 

 

I planstrategien er gitt en vurdering av utfordringer og strategiske valg tilknyttet 

samfunnsutviklingen.  På grunnlag av disse vurderingene har en i revisjon av 

samfunnsplan valgt å sette fokus på følgende:  

- Forslag til ny visjon for samfunnsutviklingen. Visjon skal vise en overordnet 

og klar retning for samfunnsutviklingen. 

- Fem hovedtemaer som utgangspunkt for utvikling av tre maks fire hovedmål. 

Hovedtemaene er: Kultur, folkehelse, boforhold, næring og miljø. 

Hovedtemaene med sine respektive mål vil gjensidig kunne fungere som 

suksessfaktorer for hverandre. For eksempel er miljø en viktig premiss – 

suksessfaktor for helse, boforhold, kultur og næring. Tilsvarende relaterer 

boforhold seg til helse, kultur, næring og miljø. I samsvar med 

planstrategiens planbestemmelser skal en ende opp med tre maks fire 

hovedmål for å gi en klar utviklingsretning. Øvrige viktige temaområder 

vurderes ivaretatt som aktuelle suksessfaktorer. 

 

Arealplan 

Revisjon av arealplan skal ta utgangpunkt i de målsettingene som er gitt i samfunnsplan. 

 

Med en betydelig vekst i folketallet, må en i planrevisjonen sikre tilstrekkelig og egnet 

areal til bolig og offentlig infrastruktur.  

 

Utfordringen er å finne en riktig fordeling av utbyggingsområdene mellom de sørlige 

deler av kommunen og pressområdene i Buvika og Børsa. Jordvern- og miljøhensyn 

tilsier at en spesielt i tettstedene må vurdere om utnyttelsesgradene skal økes for 

ubebygde områder. Denne planutfordringen inkluderer fordelingen av ulike boformer 



som leiligheter kontra eneboliger. Sentrumsnære eneboligområder er fortsatt mest 

attraktivt. 

 

2007 vedtok kommunestyret å utarbeide en reguleringsplan for bolig- og 

næringsområdet på Høgsetåsen med tilliggende områder. Ny veitrase for fylkesvei 

mellom Børsa og Buvika og næringsareal i Kleiva er en del av dette prosjektet. Utreding 

av planfritt veikryss til E 39 i Viggja, støy, geoteknikk, dyre- og planteliv er utført. 

Planarbeidet har pågått fram til 2010 og ble inkludert i revisjon av arealplan som ble 

midlertidig stanset sommeren 2011. Planrevisjon som nå gjennomføres må ta stilling om 

og i så fall hvordan ovenfornevnte planarbeid skal inkluderes i arealplan.  

 

Kommunen mangler næringsareal for å ivareta eksisterende mer arealkrevende 

næringsvirksomhet i kommunen. Det har dessuten vært et klart ønske å legge til rette for 

ny næringsvirksomhet. Dette spesielt av hensyn til å redusere den store 

arbeidspendlingen i kommunen. IKAP og lokalisering av nytt logistikknutepunkt skal 

tas hensyn til i planrevisjonen.  

 

Kommunens generelle ROS-analyse ble sist revidert 2010. Ved endring av formål fra 

LNF til andre formål som bolig- eller næring, må en vurdere risikoen for uønskede 

hendelser for disse områdene og om nødvendig gjennomføre nærmere utredninger. 

Kartlegging av biologisk mangfold ble startet våren 2012. Dette er en grovkartlegging 

av områder som trenger en grundigere registrering. Slik registrering blir gjennomført for 

en del av disse områdene 

 

Utredninger med hensyn til miljø: 

 Behovet for nye bolig-, nærings- og industriområder med tanke på 

forutsett befolknings- og næringsutvikling 

 Status for bolig-, nærings- og industriområder i dag med fokus på 

hvor store arealer som er planavklarte og hvor store arealer som er 

ubebygde 

 Lokalisering av nye bolig-, nærings- og industriarealer og utforming 

og utnyttelse av disse 

 Konsekvenser av nye utbyggingsområder med tanke på forurensning i 

form av støy, støv, grunn- og vannforurensning, samt avrenning. 

 Nye utbyggingsområders konsekvenser for strandsonen, vann og 

vassdrag, friluftsinteresser og biologisk mangfold 

 
Utredning med hensyn til jord- og skogressurser: 

 Arealomfang 

 Arealkvalitet: Jordens og skogens produksjonsevne (bonitet) 

 Arronderingsmessige forhold før og etter tiltak 

 Driftsmessige konsekvenser 

 Indirekte konsekvenser 

o press mot tilgrensende landbruksområder 

o vekstretning 

o adkomst til tilgrensende landbruksområder 

 Konsekvenser for kulturlandskap 

 Eventuelle avbøtende tiltak 

 



 

 

Ressursbehov og finansiering 
 

Aktivitet Kostnad kr 

ekskl. mva. 

Finansiering, kr 

kommunalt driftsbudsjett ekskl. mva. 

2012 2013 

7 Annonser, 6 folkemøter, foredragsholdere 160 000   80 000 

 

80 000 

Utredning optimal kapasit.invest. skoler / barnehager 300 000 100 000 

tilsk. fylk.m.   200 000  

 

Kartlegging biologisk mangfold 250 000   50 000 

tilsk.  fylk.m.   200 000  

 

Utredninger 300 000  300 000 

Ekstern tegnesbistand arealplan 250 000  250 000 

Kommunalt ansatte, fag og administrasj. 700 000 350 000 350 000 

Diverse uforutsett 260 000 130 000 130 000 

Sum 2 220 000 1 110 000 1 110 000 

 

 

Ressursbehovet beskrevet ovenfor inkluderer ikke uforutsette utredninger og / eller 

ekstra saksbehandling som følge av innsigelser eller andre uforutsette årsaker.  

 

 

Vedlegg til planprogram – statistikk, prognoser og oversikter 
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Merknad 

Prognosene og kapasitetsangivelse for barnehager og skoler vist her er hentet fra 

Trondheimsregionens tallmateriale tilknyttet interkommunal arealplan (IKAP). Tilsvarende 

prognoser og kapasitet er under utredning. 

Plansjer nummerert på blå bakgrunn er utarbeidet av undertegnede. Plansjer beskrevet på rød 

bakgrunn er hentet fra ulike bidragsytere med eget kvalitetsansvar. 

 

 

 

 

Børsa 

08.06.12 

Sigve A. Laugsand 

Kommuneleder 
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Kort presentasjon av kommunen 
 

SKAUN KOMMUNE

• 226 km2
• 7000 innbyggere
• Hovednæringer er jordbruk

og skogbruk
• ca 70% pendling
• 98% barnehagedekning

 
1 Noen faktaopplysninger 

 

SKAUN KOMMUNE

• Nær E6

• Nær havn og jernbane

• 30 min Trondheim torg

 
2 Kommunens sentrale beliggenhet 



3 

 

 
3 Utarbeidet av Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 

Innbyggerundersøkelser 

 
 

4 Innbyggerundersøkelsene 2009 og 2012 
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Befolkningsstatistikk og prognoser 
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Befolkningsutvikling 2005 – 2025           diverse prognoser             

Vekstmodell 2005 - 2017 IKAP SSB høg vekst

SSB middels høg vekst Reell utvikling Vekstmodell 2013 - 2025
 

5 Folketallsutvikling og -prognose 

 
6 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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7 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 
8 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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9 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 

 
10 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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Befolkningens aldersfordeling 2008 
Orkdalsregionen

 
11 Utarbeidet for Orkdalsreginen.  

 

 

 

 

 

 

Netto flytting, Orkdalsregionen

 
 

 

12 Utarbeidet for Orkdalsregionen 
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Netto fødte – døde Orkdalsreginen

 
13 Utarbeidet for Orkdalsregionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeling av befolkning, Sør-Trøndelag
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Pr.1.1.2011. 
Utenom Trondheim er alle kommunene relativt små. Det er det kun 
3 kommuner som har mer enn 10 000 innbyggere, 14 har færre enn 
5 000.

 
 

14 Utarbeidet av Sør-Trøndelag fylkeskommunme 



9 

 

 
15 Utarbeidet av Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 

 

 
16 Utarbeidet av Sør-Trøndelag fylkeskommune 
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17 Utarbeidet av Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 
18 Utarbeidet av Sør-Trøndelag fylkeskommune 
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Barnehager og skoler 

 

Fødte barn fordelt på skolekretser pr 01.04.2012 
Fødselsår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Skolestart 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Buvik 45 50 44 43 42 54 52 
Børsa 26 32 35 26 25 42 41 
Jåren 6 4 9 4 5 7 6 
Venn 20 20 25 23 19 13 16 
Viggja 4 10 8 8 11 9 5 
Skolestartere 101 116 121 104 102 125 120 
 

19 Tall fra Folkeregisteret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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21 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 

 

 
22 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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23 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 

 
24 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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25 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 

 
 

26 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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27 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 

 
 

28 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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29 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 
30 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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31 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 

 
32 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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33 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 
34 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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35 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 

 

Utdanning og kompetanse 
 

Andel med spesialundervisning 

 
36 Utarbeidet av KS 
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Andel fullført vgs 

 
37 Utarbeidet av KS 

 

 

 

 

Andel høyere utdanning 

 
38 Utarbeidet av KS 
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Folkehelse / levekår 
 
Inntektsulikhet, 2009 

 
Figuren er et bilde på inntektsulikhet i kommunen i 2009 sammenlignet med landet. Inntektsulikhetsmålet 
(Ginikoeffisienten) som vises varierer mellom 0, som vil si at det ikke er inntektsforskjeller, og 1, som vil si at én 
person eier all inntekt eller formue i kommunen. Gini-koeffisienten blir sterkt påvirket av ekstremverdier, for 
eksempel hvis få personer harsvært høy inntekt. Den må derfor tolkes med varsomhet. 
39 Folkehelseprofilen 2012 

 
Uføretrygdede under 45 år, 2002-2010 

 
Figuren viser andel uføretrygdede under 45 år i kommunen sammenlignet med landet (treårig glidende 
gjennomsnitt,standardisert for alder og kjønn). Året 2010 betyr her et gjennomsnitt for perioden 2008-2010. 
40 Folkehelseprofilen 2012 
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Trivsel på skolen, 10. trinn, 2011 

 
Figuren viser andel elever på 10. trinn som trives på skolen i 2011. Kommunen er sammenlignet med landet, og 
tallene er standardisert for kjønn. Året 2011 betyr her et femårig gjennomsnitt for perioden 2007-2011.  
41 Folkehelseprofilen 2012 
 
 
 
Sykehusbehandlede ulykkesskader, 2010 

 
Figuren viser personskader etter ulykker behandlet i sykehus (alle aldre) i 2010. Kommunen er sammenlignet 
med landet, og tallene er standardisert for alder og kjønn. Året 2010 betyr her et treårig gjennomsnitt for perioden 
2008-2010. 
42 Folkehelseprofilen 2012 
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Røyking ved første svangerskapskontroll, 2008-2010 

 
Figuren viser røyking blant gravide ved første svangerskapskontroll i kommunen sammenlignet med landet 
(tiårig glidende gjennomsnitt, standardisert for alder). Året 2010 betyr her et gjennomsnitt for perioden 2001-2010. 

43 Folkehelseprofilen 2012 
 
Dødelighet av hjerte- og karsykdom, 1995-2009 

 
Figur 6 er basert på dødsårsaksregisteret og viser utviklingen i dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i 
aldersgruppen 0- 74 år. Kommunen er sammenlignet med landet (tiårig glidende gjennomsnitt, standardisert for 
alder og kjønn). Året 2009 betyr her et gjennomsnitt for perioden 2000-2009. Hvis dødeligheten er høy, er det ofte 
et signal om høy sykelighet av blant annet infarkt og hjerneslag. 
44 Folkehelseprofilen 2012 
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45 Folkehelseprofilen 2012 
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Andel barn med barnevernstiltak (per 100 innb.?) 

 
46 Utarbeidet av KS 

 

 

 

Sosialhjelp – antall per 100 innb. 

 
47 Utarbeidet av KS 
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Legeårsverk – antall per 100 innb. 

 
48 Utarbeidet av KS 

 

 

 

 

Innbyggere over 80 år på institusjon 

 
49 Utarbeidet av KS 
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Andel under fattigdomsgrense 

 
50 Utarbeidet av KS 

 

 

Miljø 
 

Husholdningsavfall per innbygger 

 
51 Utarbeidet av KS 
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Energibruk etter kilde (KWh per innb.) 

 
52 Utarbeidet av KS 

 

Arbeidsplasser, inntekter 
 

Andel sysselsatte (kvinner) 

 
53 Utarbeidet av KS 
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Andel sysselsatte (menn) 

 
54 Utarbeidet av KS 

 

 

Registrerte arbeidsledige (25 – 66 år pr 1000 innb.) 

 

 
55 Utarbeidet av KS 
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Sysselsatte fordelt på næring  

 2008 2009 2010 

Sysselsatte i næring Jordbruk, skogbruk og fiske 141 141 133 

Sysselsatte i næring Bergverksdrift og utvinning 22 29 33 

Sysselsatte i næring Industri 301 283 275 

Sysselsatte i næring Elektrisitet, vann og renovasjon 48 50 46 

Sysselsatte i næring Bygge- og anleggsvirksomhet 431 418 440 

Sysselsatte i næring Varehandel, motorvognreparasjoner 540 535 523 

Sysselsatte i næring Transport og lagring 166 172 167 

Sysselsatte i næring Overnattings- og serveringsvirksomhet 68 64 71 

Sysselsatte i næring Informasjon og kommunikasjon 84 100 94 

Sysselsatte i næring Finansiering og forsikring 64 65 59 

Sysselsatte i næring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 156 158 169 

Sysselsatte i næring Forretningsmessig tjenesteyting 165 167 151 

Sysselsatte i næring Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 157 164 154 

Sysselsatte i næring Undervisning 276 285 292 

Sysselsatte i næring Helse- og sosialtjenester 703 733 789 

Sysselsatte i næring Personlig tjenesteyting 83 102 90 

Sysselsatte i næring Uoppgitt 11 7 12 

 

56 Utarbeidet av KS 

 

 

 

 

 

 

Sysselsatte per 4. kvartal, etter arbeidsstedskommune 
Kilde: SSB, Statistikkbanken 

          SÅR 22.06.2011 
           

            Arbeidsstedskommune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ny 2006 2007 2008 2009 2010 

1601 Trondheim 87 973 89 839 90 589 93 225 94 119 96 353 100 742 104 522 106 644 105 209 106 119 

1624 Rissa 2 800 2 972 2 908 2 530 2 534 2 614 2 767 2 868 2 920 2 900 2 830 

1638 Orkdal 4 777 5 058 4 990 5 062 5 211 5 395 5 647 5 812 5 927 5 683 5 688 

1648 Midtre Gauldal 2 601 2 588 2 678 2 621 2 706 2 757 2 764 2 731 2 708 2 783 2 788 

1653 Melhus 4 145 4 043 3 973 4 119 4 176 4 122 4 220 4 472 4 536 4 534 4 588 

1657 Skaun 1 275 1 200 1 212 1 212 1 206 1 227 1 321 1 363 1 346 1 373 1 358 

1662 Klæbu 1 106 1 141 1 189 1 161 1 119 1 157 1 236 1 251 1 272 1 289 1 210 

1663 Malvik 2 343 2 458 2 548 2 526 2 603 2 673 2 689 2 786 2 807 2 791 3 163 

1714 Stjørdal 8 147 8 191 8 064 8 349 8 660 8 859 9 428 10 038 10 103 10 180 10 061 

1718 Leksvik 1 592 1 564 1 518 1 484 1 489 1 468 1 499 1 533 1 589 1 543 1 487 

Sum Trondheimsregionen 116 759 119 054 119 669 122 289 123 823 126 625 132 313 137 376 139 852 138 285 139 292 

 

57 Utarbeidet av Trondheimsregionen 
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Sysselsatte per 4. kvartal, med arbeidssted i Trondheim etter bostedskommune 
Kilde: SSB, Statistikkbanken 

          SÅR 22.06.2011 
           

            Bostedskommune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1601 Trondheim 67 275 67 903 67 702 69 611 70 390 71 847 75 042 78 268 80 078 79 519 79 940 

1624 Rissa 353 360 351 407 426 449 458 469 445 426 433 

1638 Orkdal 527 591 623 642 641 707 702 814 818 808 852 

1648 Midtre Gauldal 371 391 394 416 404 426 474 542 549 491 473 

1653 Melhus 2 921 2 997 3 065 3 144 3 174 3 267 3 385 3 467 3 562 3 465 3 520 

1657 Skaun 1 222 1 306 1 338 1 336 1 348 1 399 1 434 1 545 1 571 1 596 1 599 

1662 Klæbu 1 560 1 580 1 595 1 678 1 664 1 677 1 729 1 801 1 782 1 787 1 861 

1663 Malvik 3 299 3 324 3 392 3 479 3 514 3 610 3 716 3 810 3 856 3 740 3 726 

1714 Stjørdal 1 421 1 559 1 673 1 736 1 692 1 807 1 871 1 885 1 895 1 948 1 977 

1718 Leksvik 210 214 204 210 211 214 234 235 237 242 245 

Øvrige kommuner 8 814 9 614 10 252 10 566 10 655 10 950 11 697 11 686 11 851 11 187 11 493 

Sum i alt 87 973 89 839 90 589 93 225 94 119 96 353 100 742 104 522 106 644 105 209 106 119 

Sum innpendling fra øvrige 
deler av Trondheimsregionen 11 884 12 322 12 635 13 048 13 074 13 556 14 003 14 568 14 715 14 503 14 686 

Sum innpendling i alt 20 698 21 936 22 887 23 614 23 729 24 506 25 700 26 254 26 566 25 690 26 179 

            

            Pendling til Trondheim. Prosent etter bostedskommune 
Kilde: SSB, Statistikkbanken 

          SÅR 22.06.2011 
           

            Bostedskommune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1601 Trondheim 88,5 % 88,4 % 88,4 % 89,6 % 89,4 % 88,9 % 88,7 % 88,3 % 88,1 % 88,0 % 87,7 % 

1624 Rissa 11,4 % 11,4 % 11,6 % 14,0 % 14,5 % 15,0 % 14,7 % 14,7 % 13,8 % 13,4 % 13,7 % 

1638 Orkdal 10,6 % 11,7 % 12,4 % 12,6 % 12,3 % 13,2 % 12,7 % 14,1 % 13,9 % 14,2 % 14,9 % 

1648 Midtre Gauldal 13,1 % 13,7 % 13,7 % 14,1 % 13,8 % 14,1 % 15,4 % 16,9 % 17,2 % 15,4 % 14,7 % 

1653 Melhus 42,9 % 43,8 % 44,6 % 45,5 % 45,3 % 45,6 % 45,8 % 45,2 % 46,3 % 45,8 % 46,0 % 

1657 Skaun 43,0 % 45,3 % 45,4 % 45,5 % 45,2 % 45,7 % 44,6 % 46,0 % 46,0 % 46,0 % 45,7 % 

1662 Klæbu 58,5 % 59,0 % 59,2 % 60,8 % 61,6 % 60,9 % 59,9 % 61,2 % 60,5 % 60,1 % 61,9 % 

1663 Malvik 56,9 % 57,0 % 57,6 % 59,0 % 58,6 % 58,5 % 58,5 % 58,1 % 58,6 % 58,1 % 57,4 % 

1714 Stjørdal 15,1 % 16,4 % 17,7 % 18,1 % 17,4 % 18,3 % 18,2 % 17,6 % 17,6 % 18,2 % 18,3 % 

1718 Leksvik 11,9 % 12,1 % 11,7 % 12,2 % 12,3 % 12,7 % 13,6 % 13,2 % 13,3 % 13,6 % 14,2 % 

 

58 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 
 
 

Sysselsatte per 4. kvartal med bosted i Trondheim etter arbeidsstedskommune 
Kilde: SSB, Statistikkbanken 

          SÅR 22.06.2011 
           

            Arbeidsstedskommune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1601 Trondheim 67 275 67 903 67 702 69 611 70 390 71 847 75 042 78 268 80 078 79 519 79 940 

1624 Rissa 86 105 102 83 82 94 111 117 131 135 134 

1638 Orkdal 165 197 178 206 243 284 313 306 327 305 327 

1648 Midtre Gauldal 77 81 112 82 99 87 82 85 110 110 116 

1653 Melhus 591 592 578 660 688 685 691 764 808 868 892 

1657 Skaun 89 93 84 80 86 103 128 135 118 128 116 

1662 Klæbu 203 201 236 208 220 252 262 295 296 310 289 

1663 Malvik 391 436 443 459 474 497 504 542 522 558 715 

1714 Stjørdal 430 488 524 560 610 657 781 959 989 1 159 1 126 

1718 Leksvik 56 51 43 35 40 46 50 51 69 66 69 

Øvrige kommuner 6 644 6 706 6 553 5 726 5 817 6 256 6 630 7 148 7 490 7 174 7 380 

Sum i alt 76 007 76 853 76 555 77 710 78 749 80 808 84 594 88 670 90 938 90 332 91 104 

Sum utpendling til øvrige 
deler av 
Trondheimsregionen 2 088 2 244 2 300 2 373 2 542 2 705 2 922 3 254 3 370 3 639 3 784 

Sum utpendling i alt 8 732 8 950 8 853 8 099 8 359 8 961 9 552 10 402 10 860 10 813 11 164 
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Pendling fra Trondheim. Prosent etter arbeidsstedskommune 

Kilde: SSB, Statistikkbanken 
          SÅR 22.06.2011 

           

            Arbeidsstedskommune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1601 Trondheim 76,5 % 75,6 % 74,7 % 74,7 % 74,8 % 74,6 % 74,5 % 74,9 % 75,1 % 75,6 % 75,3 % 

1624 Rissa 3,1 % 3,5 % 3,5 % 3,3 % 3,2 % 3,6 % 4,0 % 4,1 % 4,5 % 4,7 % 4,7 % 

1638 Orkdal 3,5 % 3,9 % 3,6 % 4,1 % 4,7 % 5,3 % 5,5 % 5,3 % 5,5 % 5,4 % 5,7 % 

1648 Midtre Gauldal 3,0 % 3,1 % 4,2 % 3,1 % 3,7 % 3,2 % 3,0 % 3,1 % 4,1 % 4,0 % 4,2 % 

1653 Melhus 14,3 % 14,6 % 14,5 % 16,0 % 16,5 % 16,6 % 16,4 % 17,1 % 17,8 % 19,1 % 19,4 % 

1657 Skaun 7,0 % 7,8 % 6,9 % 6,6 % 7,1 % 8,4 % 9,7 % 9,9 % 8,8 % 9,3 % 8,5 % 

1662 Klæbu 18,4 % 17,6 % 19,8 % 17,9 % 19,7 % 21,8 % 21,2 % 23,6 % 23,3 % 24,0 % 23,9 % 

1663 Malvik 16,7 % 17,7 % 17,4 % 18,2 % 18,2 % 18,6 % 18,7 % 19,5 % 18,6 % 20,0 % 22,6 % 

1714 Stjørdal 5,3 % 6,0 % 6,5 % 6,7 % 7,0 % 7,4 % 8,3 % 9,6 % 9,8 % 11,4 % 11,2 % 

1718 Leksvik 3,5 % 3,3 % 2,8 % 2,4 % 2,7 % 3,1 % 3,3 % 3,3 % 4,3 % 4,3 % 4,6 % 
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Innpendling til Trondheim etter bostedskommune 
Bostedskommune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1601 Trondheim 
67 

275 
67 

903 
67 

702 
69 

611 
70 

390 
71 

847 75 042 78 268 80 078 79 519 79 940 

1624 Rissa 353 360 351 407 426 449 458 469 445 426 433 

1638 Orkdal 527 591 623 642 641 707 702 814 818 808 852 

1648 Midtre Gauldal 371 391 394 416 404 426 474 542 549 491 473 

1653 Melhus 2 921 2 997 3 065 3 144 3 174 3 267 3 385 3 467 3 562 3 465 3 520 

1657 Skaun 1 222 1 306 1 338 1 336 1 348 1 399 1 434 1 545 1 571 1 596 1 599 

1662 Klæbu 1 560 1 580 1 595 1 678 1 664 1 677 1 729 1 801 1 782 1 787 1 861 

1663 Malvik 3 299 3 324 3 392 3 479 3 514 3 610 3 716 3 810 3 856 3 740 3 726 

1714 Stjørdal 1 421 1 559 1 673 1 736 1 692 1 807 1 871 1 885 1 895 1 948 1 977 

1718 Leksvik 210 214 204 210 211 214 234 235 237 242 245 

Øvrige kommuner 8 814 9 614 10 252 10 566 10 655 10 950 11 697 11 686 11 851 11 187 11 493 

Sum sysselsatte med arbeidssted i Trondheim 87 973 89 839 90 589 93 225 94 119 96 353 100 742 104 522 106 644 105 209 106 119 

Sum innpendling til Trondheim fra øvrige deler av 
Trondheimsregionen 11 884 12 322 12 635 13 048 13 074 13 556 14 003 14 568 14 715 14 503 14 686 

Sum innpendling i alt 20 698 21 936 22 887 23 614 23 729 24 506 25 700 26 254 26 566 25 690 26 179 

 
 
 

           
Utpendling fra Trondheim etter arbeidsstedskommune 

Arbeidsstedskommune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1601 Trondheim 67 275 67 903 67 702 69 611 70 390 71 847 75 042 78 268 80 078 79 519 79 940 

1624 Rissa 86 105 102 83 82 94 111 117 131 135 134 

1638 Orkdal 165 197 178 206 243 284 313 306 327 305 327 

1648 Midtre Gauldal 77 81 112 82 99 87 82 85 110 110 116 

1653 Melhus 591 592 578 660 688 685 691 764 808 868 892 

1657 Skaun 89 93 84 80 86 103 128 135 118 128 116 

1662 Klæbu 203 201 236 208 220 252 262 295 296 310 289 

1663 Malvik 391 436 443 459 474 497 504 542 522 558 715 

1714 Stjørdal 430 488 524 560 610 657 781 959 989 1 159 1 126 

1718 Leksvik 56 51 43 35 40 46 50 51 69 66 69 

Øvrige kommuner 6 644 6 706 6 553 5 726 5 817 6 256 6 630 7 148 7 490 7 174 7 380 

Sum sysselsatte med bosted i Trondheim 76 007 76 853 76 555 77 710 78 749 80 808 84 594 88 670 90 938 90 332 91 104 

Sum utpendling fra Trondheim til øvrige deler av 
Trondheimsregionen 2 088 2 244 2 300 2 373 2 542 2 705 2 922 3 254 3 370 3 639 3 784 

Sum utpendling fra Trondheim i alt 8 732 8 950 8 853 8 099 8 359 8 961 9 552 10 402 10 860 10 813 11 164 
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Nettopendling til/fra Trondheim etter kommune 

Kommune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1601 Trondheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1624 Rissa 267 255 249 324 344 355 347 352 314 291 299 

1638 Orkdal 362 394 445 436 398 423 389 508 491 503 525 

1648 Midtre Gauldal 294 310 282 334 305 339 392 457 439 381 357 

1653 Melhus 2 330 2 405 2 487 2 484 2 486 2 582 2 694 2 703 2 754 2 597 2 628 

1657 Skaun 1 133 1 213 1 254 1 256 1 262 1 296 1 306 1 410 1 453 1 468 1 483 

1662 Klæbu 1 357 1 379 1 359 1 470 1 444 1 425 1 467 1 506 1 486 1 477 1 572 

1663 Malvik 2 908 2 888 2 949 3 020 3 040 3 113 3 212 3 268 3 334 3 182 3 011 

1714 Stjørdal 991 1 071 1 149 1 176 1 082 1 150 1 090 926 906 789 851 

1718 Leksvik 154 163 161 175 171 168 184 184 168 176 176 

Øvrige kommuner 2 170 2 908 3 699 4 840 4 838 4 694 5 067 4 538 4 361 4 013 4 113 

Sum nettopendling til/fra Trondheim mot øvrige deler av 
Trondheimsregionen 9 796 10 078 10 335 10 675 10 532 10 851 11 081 11 314 11 345 10 864 10 902 

Sum nettopendling til/fra Trondheim i alt 11 966 12 986 14 034 15 515 15 370 15 545 16 148 15 852 15 706 14 877 15 015 

            Kilde: SSB, Statistikkbanken 
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Sysselsatte etter bosteds- og arbeidsstedskommune. Trondheimsregionen 2010 
Kilde: SSB, Statsitikkbanken 

             SÅR 23.08.2011 
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1601 Trondheim 79 940 134 327 116 892 116 289 715 1 126 69 7 380 91 104 83 724 

1624 Rissa 433 2 354 5 1 11     27 5 56 271 3 163 2 892 

1638 Orkdal 852 5 4 088 8 44 62 4 6 10 1 635 5 715 5 080 

1648 Midtre Gauldal 473   5 2 211 145   4 6 4   365 3 213 2 848 

1653 Melhus 3 520 9 94 283 3 079 69 71 23 28 2 482 7 660 7 178 

1657 Skaun 1 599 3 371 10 172 1 060 15 12 10   246 3 498 3 252 

1662 Klæbu 1 861 2 17 9 73 11 773 22 21   217 3 006 2 789 

1663 Malvik 3 726 5 11 5 37 4 11 1 698 447 1 546 6 491 5 945 

1714 Stjørdal 1 977 3 3 7 11 1 5 295 7 273 5 1 212 10 792 9 580 

1718 Leksvik 245 121 2   2 1 1 2 4 1 223 119 1 720 1 601 

9999 Andre kommuner 11 493 194 765 138 122 34 37 357 1 133 130     14 403 

Sum i alt 106 119 2 830 5 688 2 788 4 588 1 358 1 210 3 163 10 061 1 487       

Sum bosatt i 
Trondheimsregionen 94 626 2 636 4 923 2 650 4 466 1 324 1 173 2 806 8 928 1 357 11 473     

 

61 Utarbeidet av Trondheimsregionen 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Bruttoinntekt (kvinner) 

 
62 Utarbeidet av KS 

 

 

Buttoinntekt (menn) 
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Landbruk 
Jordbruk 

      

    
2003 2011 

 Mjølk 
      Henteplasser 

  
52 23 

 Antall kvoter (3 samdrifter + 3 leier hele kvoter) 52 33 
 

       Viktigeste husdyr. 
     Melkekyr 

   
794 542 

 Ammekyr 
   

172 166 
 Øvrige storfe 

  
1761 1179 

 Sau på beite 
   

340 341 
 Lam på beite 

  
498 453 

 Avlspurker 
   

98 45 
 Øvrige gris på telledato 

  
848 597 

 Slaktekylling 
   

88000 200000 
 Verpehøner 

   
3025 166 

 

       Økologiske bruk 
  

19 16 
 

       Jordbruksarealer i dekar. 
     Jord til slått og beite 
  

16858 12560 
 Innmarksbeite 

  
1460 2718 

 Korn 
   

13539 14323 
 

       Samlet jordbruksareal på skjema for prod 

tillegg. 32675 30170 
 

       Dette er areal som kommer fram på søknader om  produksjonstillegg. Nedgang kan skyldes: 

Areal drives av brukere bosatt i annen kommune. Areal drives uten søknad. 
 Feillisteareal mangler. Gårdskartprosess - tendens til mindre areal. 
 

       64 Utarbeidet av Skaun kommune 
 

Skogbruk 

 År 2000 År 2011 

Totalt areal  223.000 daa 

Produktivt skogareal  112.000 daa 

Årlig nyttbar produksjon  32.000 m³ 

Avvirkning 23.345 m³ 19.000 m³ 

Planting 160. 400 planter 103.300 planter 

Ungskogpleie 495 daa 1100 daa 

Markberedning  200 daa 

Status generelt 2011  

 God utnytting av produksjonspotensialet og godt stell av ungskogen 

 Positiv holdning til å drive i skogen - godt skogbruksmiljø! 

 Aktive skogeiere med høy kompetanse og lange tradisjoner 

 Godt samarbeid mellom offentlig og privat veiledningstjeneste 
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Viltforvaltning 
 

 
Art Tildeling Felt under jakt Fallvilt 

Elg 129 89 4 

Hjort 165 109 2 

Rådyr 191 20 5 
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Kommunale bygg og anlegg 
 

      

Nr. Bygning type bygg 
gnr./bnr. 
fnr/snr. byggeår gab.nr. 

5500 Administrasjonsbygg         

  Skaun rådhus adm.bygg 147/15 1988 10745004 

  Solbakken   141/1-3 1938 15888581 

  Børsa prestegård   147/15 1760 15888997 

  Børsa prestegård stabbur   147/15   18154102 

  Børsa prestegård garasje   147/15   18154099 

  Skaunhallen idrettsbygg 008/18 1999 20101814 

            

            

3300 Skoler         

  Buvik skole skole 005/26 1960/75/97 15879416 

  Børsa skole - gammel bygg skole 147/1-6 1956/97 18154188 

  Børsa skole - nybygg skole 147/1-6 1980 15889039 

  Skaun ungd.skole/samf.hus skole/samf.hus 147/1-6 1965/93 10749115 

  Viggja skole skole 133/29 1965/76/93 15885416 

  Venn skole skole 71/9 1955/91/95 15876522 

  Jåren/Råbygda skole skole 87/7 1959/79/97 15891335 

            

3400 Barnehager         

  Pundslia barnehage barnehage 014/003 1989 15881682 

  Børsa barnehage barnehage 142/25 1989 10746914 

  Venn barnehage barnehage 71/2 1989 10747503 

  Jåren/Råbygda barnehage barnehage/sfo 87/7 1997 15891335 

  Viggja barnehage barnehage 133/66 1999 20101024 

            

2200 Institusjoner         

  Buvik aldersheim institusjon 010/04 1948 15880171 

  Rossvollheimen institusjon 147/1-5 1965/81/96 15888962 

            

1100 Trygdeboliger/omsorgsb.         

  Vennatunet trygdeleiligh.(21) 70/5 1954/90 10748275 

  Trygdeb. Pundslibk. 9A,B trygdeleiligh.(2) 14/32 1977 15882026 

  Trygdeb. Pundslibk. 9C,D trygdeleiligh.(2) 14/32 1977 15882034 

  Trygdeb. I Børsa trygdeleiligh.(6) 147/1-5 1972 18154218 



37 

 

  Trygdeb. II Børsa trygdeleiligh.(6) 147/1-5 1972 18154226 

  Trygdeb. III Børsa trygdeleiligh.(4) 147/1-8 1972 15889063 

  Trygdeb. IV Børsa trygdeleiligh.(4) 147/1-8 1972 15888903 

  Trygdeb. V Børsa trygdeleiligh.(6) 147/1-8 1972 15889055 

  Trygdeb. Guldhauglia, Sv. 1A trygdeleiligh.(1) 142/23 1983 10743354 

  Trygdeb. Guldhauglia, Sv. 1B trygdeleiligh.(1) 142/23 1983 10743567 

  Trygdeb. Skaun trygdeleiligh.(6) 70/15 1974 15876433 

  Trygdeb. Eggkleiva trygdeleiligh.(3) 159/62 1979 10744067 

  Tr.b. Eggkleiva, garasje   159/62   18142090 

            

1300 PU-boliger         

  Meieribakken bokollektiv 5 enh+fellesareal 147/18 1990 10748380 

  Guldhaugtun bokollektiv 5 enh+fellesareal 142/33 1990 10748399 

  Gullhauglia 16B PU-leilighet 142/35 1997 20101105 

  Gullhauglia 18B PU-leilighet 142/35 1997 20101156 

  Gullhauglia 20A PU-leilighet 142/35 1997 20101156 

  Gullhauglia 20B PU-leilighet 142/35 1997 20101156 

            

1400 Utleieboliger         

  Pundslibakken 11A, Buvika Utleiebolig 14/33 1980 15882042 

  Pundslibakken 11B, Buvika Utleiebolig 14/33 1980 15882050 

  Pundslibakken 11C, Buvika Utleiebolig 14/33 1980 15882069 

  Fellesgar. Pundslibk.  Garasjer 14/33 1989 10746604 

  Pundslibakken 13A, Buvika Utleiebolig 14/13 1987 10746051 

  Pundslibakken 13B, Buvika Utleiebolig 14/13 1987 10746051 

  Pundslibakken 15A, Buvika Utleiebolig 14/13 1987 10746043 

  Pundslibakken 15B, Buvika Utleiebolig 14/13 1987 10746043 

  Pundslibakken 17A, Buvika Utleiebolig 14/13 1987 10746035 

  Pundslibakken 17B, Buvika Utleiebolig 14/13 1987 10746035 

  Børsa prestegård, forpakterb. Utleiebolig 147/15 1860 15889004 

  Sandstuvn. 18, Buvika Utleiebolig 10/207 1994 10750792 

  Sandstuvn. 22A, Buvika Utleiebolig 10/208 1993 10749441 

            

1500 Presteboliger         

  Hammersbakkan 5 Prestebolig 145/28 1989 10745934 

  Skogaromvn. 2A Prestebolig 003/57 1985 10743745 

            

1600 Flyktningeboliger         

  Svingen 3, Børsa Flyktningebolig 142/31 1987 10748003 

  Svingen 4A, Børsa Flyktningebolig 142/30 1987 10746000 

  Svingen 4B, Børsa Flyktningebolig 142/30 1987 10746000 

  Svingen 6A, Børsa Flyktningebolig 142/29 1987 10746078 

  Svingen 6B, Børsa Flyktningebolig 142/29 1987 10746078 

  Fjordgløtt, Børsa Flyktningebolig 141/192 1986 10744946 

  Sandstuvn. 32, Buvika Flyktningebolig 10/208 1994 10750407 

  Reina 1B, Viggja Flyktningebolig 133/58 1994 10749778 

  Reina 3B, Viggja Flyktningebolig 133/58 1994 10749778 

  Tromveien  29, Børsa Flyktningebolig 146/35 1992 10748747 

            

1900 Næringsbygg         

  Gammelbanken næringsbygg 147/1-6 1977 15891254 

  Skaun produkter AS næringsbygg 141/4 1950/87 10748364 
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  Kaldtlager lagerbygg 147/19 1991 10748372 

            

9100 Kirker         

  Buvik kirke kirke 14/38 1819 15881887 

  Buvik kirke, bårehus bårehus 14/38 1976   

  Buvik kirke, redskapshus uthus 14/38 1989   

  Børsa kirke, kirke 174/11 1857 15891181 

  Børsa kirke, bårehus bårehus 174/11   18153882 

  Skaun kirke, kirke 70/19 1180 15891203 

  Skaun kirke, bårehus bårehus 70/19   15893672 

            

9200 Kulturbygg         

  Ilhaugen Allbrukshus komb.bygg 3/129 1994   

  Børsa samf.hus komb.bygg 147/1-6 1993 10749115 

            

            

9300 Friluftsanlegg         

  Grønneset friluftsområde friluftsområde 59/2,17,19     

  Grønneset naust naust 59/17     

  Tambartun friluftsområde friluftsområde       

  Rossvatnet friluftsområde friluftsområde       

  Pilgrimsleia friluftsområde       

  Skaun bygdetun museum       

  Råbygda gamle skole museum       

            

            

7100 Pumpestasjoner avløp         

  pumpestasjon Arktica pumpest. avløp       

  pumpest.Børsaøra 1 pumpest. avløp 141/100     

  pumpest. Børsaøra 2 og 3 pumpest. avløp 141/66     

  pumpest. Gluggbekken pumpest. avløp       

  pumpest. Hammerbekken pumpest. avløp       

  pumpest. Meieribakken pumpest. avløp       

  pumpest. Meieriskogen pumpest. avløp       

  pumpest. Piene pumpest. avløp       

  pumpest. Vigda pumpest. avløp       

  pumpest. Viggja pumpest. avløp       

            

7200 Renseanlegg avløp         

  renseanl. Eggkleiva renseanl. avl. 44/1   18141736 

  renseanl. Elistranda renseanl. avl. 141/181   20106441 

  renseanl. Havenget renseanl. avl. 004/1-1 1975 20103337 

  renseanl. Lereggen renseanl. avl. 023/1 1996 20105496 

  renseanl. Venn renseanl. avl. 51/33   15892498 

            

6300 Høydebasseng vann         

  høydebasseng Brekka høydeb. vann 10/137 1979 18158884 

  høydeb. Bøkset høydeb. vann 35/7 1987 18460943 

  høydeb. Krangsås høydeb. vann 172/3 1985 18143461 

  høydeb. Solstadåsen høydeb. vann 60/24     

  høydeb. Ulvdalen høydeb. vann 151/1     

  høydeb. Vassåsen høydeb. vann 147/14 1983 18155230 
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6100 Pumpestasjoner vann         

  pumpest. Brekka pumpest. vann 010/1     

  pumpest. Hammer pumpest. vann 145/55 1997 20100834 

  pumpest. Malmsjøen(Åspl.) pumpest. vann 60/25   15893826 

  pumpest. Megallen pumpest. vann       

  pumpest. Olstadaunet pumpest. vann 180/12   18143542 

  pumpest. Åssvingen pumpest. vann       

            

6500 Redusjonsventiler         

  reduksj.ventil Ihaugen         

            

6400 Utjevningsbasseng vann         

  utjevn.basseng Lundadalen utjevn.b. vann 138/1     

  utjevn.basseng Skjei utjevn.b. vann 144/2     
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Kultur 
 

 

Noen stikkord for beskrivelse av kulturlivet i kommunen 

 

• Kulturskole 

• Bibliotek  

• Kristin på Husaby  

• 3 musikkorps + 3 skolekorps + 1 storband 

• 3 kor (2 blanda + 1 manns) + 1 barnekor (Buvik Soulchildren) 

• Senioraktiviteter (bl.a. pensjonistforeninger) + 2 seniordanseringer 

• Aktive menighetsmiljø 

• 4 idrettslag,  flere særidrettsklubber (bl.a. fotball, håndball, sykkel, trekkhund) 

• 4 H 

• Bygdeungdomslag 

• Bygdekvinnelag 

• Jeger og fiskeforening (med aktiv kvinnegruppe) 

• Barnas turlag 

• Skotthyll, ponnitrav osv. 

• Vinterkulturuka 

• Idrettshall, gymsaler, idrettsbaner, turløyper osv 

• Osv.  
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Kommuneøkonomi 
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SAKEN GJELDER: 

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I SKAUN KOMMUNE  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

De foreslåtte endringene i vedtektene for skolefritidsordningen i Skaun kommune vedtas slik 

de foreligger i saksdokument 1, med følgende endringer i pkt 8., andre avsnitt: 

Setningene: ”SFO holder stengt f.o.m. 24.12 og til første virkedag etter jul, og i skolens 

påskeferie”, erstattes av ”SFO holder stengt f.o.m. 24.12 og til første virkedag etter nyttår, og i 

skolens påskeferie”. 

Vedtektene trer i kraft 01.08.2013. 

 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Forslag til endring av vedtekter for skolefritidsordningene i Skaun kommune.  

2. Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget for Buvik skole 

3. Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget for Børsa skole 

4. Referat fra møtet i samarbeidsutvalget for Viggja Oppvekstsenter (ikke utsendt) 

 

SAKSFRAMLEGG: 

REVISJON AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I SKAUN 

KOMMUNE 

Det framlagte forslaget til endring av vedtektene for skolefritidsordningene (saksdokument 1) 

er utarbeidet på grunnlag av gjennomgang i fagnettverk for lederne av skolefritidsordningene i 

Skaun.  

 

Endringene i vedtektene går ut på at man i forslaget sier at søkere som har fått innvilget plass 

ved skolefritidsordningene beholder plassen til den sies opp skriftlig. Tidligere har man hatt en 

årlig søknadsprosess for alle brukere av tilbudet. Man ser for seg at endringen gjør det mer 

forutsigbart for brukerne av tilbudet, samt at det frigjør administrasjonstid. 

 

Det foreslås videre å endre tilbudet til et tredelt plasstilbud ved å tilby opphold i 1 – 6 timer pr 

uke, 7 – 12 timer pr uker og hel plass for brukere som har behov utover 12 timer. Tilbudet om 

halv plass er i dag inntil 15 timer pr uke og hel plass er tilbud om behov utover 15 timer pr uke. 

I tillegg er det gitt anledning til å kjøpe enkelttimer, selv om man ikke har søkt plass ved 

skolefritidsordningen. Endringene foreslås for å møtekomme brukere som har behov for 

opphold som tilsvarer mindre enn halv plass, samt at det også medfører en mer forutsigbar og 

hensiktsmessig disponeringen av bemanningen. 

 

Halv plass foreslås redusert fra 15 timer pr uke til 12 timer pr uke. Som følge utvidet skoledag 

og tilbud om gratis leksehjelp er den totale oppholdstiden ved skolefritidsordningen redusert. 



Dermed anses det naturlig at man også reduserer tilbudet om opphold i forhold til halv plass. 

Forslaget er sendt ut på høring til alle barneskolenes samarbeidsutvalg. Det har kommet inn to 

høringsuttalelser (saksdokument 2 og 3), samt et referat fra møte i samarbeidsutvalget ved 

Viggja Oppvekstsenter. Det er ikke mottatt høringsuttalelser fra Venn Oppvekstsenter og 

Jåren/Råbygda Oppvekstsenter.  

 

Samarbeidsutvalget ved Viggja Oppvekstsenter har følgende merknader til forslaget til 

reviderte vedtekter for skolefritidsordningene: 

Høringsbrev vedtekter for skolefritidsordningene i Skaun kommune: 

Alle foreldre med barn i SFO har fått mulighetene til å komme med innspill. Ingen merknader. 

FAU ønsker å få tilføyd under pkt 8, siste avsnitt: Ved oppvekstsenterne vil det bli tilbudt 

opphold i barnehagen ved to eller færre påmeldte. Det kan også samarbeides under skolen 

ferier. SU sier seg enig i dette, og blir altså SU`s høringsuttalelse.  

 

Høringsuttalelsen fra samarbeidsutvalget ved Børsa skole har uttalelser i forhold til pkt 5.4 

Tilbudet og pkt 8. Åpningstid. 

 

Høringsuttalelsen fra samarbeidsutvalget ved Buvik skole har uttalelser i forhold til pkt 5.4 

Tilbudet. 

 

I brev av 13.06.12 fra Revisjon Midt-Norge IKS gis det tilbakemelding til Skaun kommune 

etter årsrevisjonen 2011 om at tilbudet der brukerne faktureres pr. time de benytter SFO 

medfører mye arbeid å regne ut og stor risiko for manuelle feil (regnefeil, skrivefeil og 

lignende). Det påpekes at dette angår god rutine, en god intern kontroll og å følge 

bokføringslovens bestemmelser om arkivering av salgsdokumenter. 

 

For å ivareta barnehagenes forutsigbarhet ønsker ikke Rådmannen at det åpnes for at elever kan 

delta sammen med barnehagene på skolefridager med få påmeldte på skolefritidsordningen.  

Rådmannen redegjør for forslag til endringer i forhold til pkt 5.4 Tilbudet i saksframlegget.  

Rådmannen ser at det kan stilles spørsmål ved når første åpningsdag etter jul er. På bakgrunn 

av dette anbefaler rådmannen at siste setning i andre avsnitt under pkt 8 endres til ”SFO holder 

stengt f.o.m. 24.12 og til første virkedag etter nyttår, og i skolens påskeferie”. Rådmannen 

opprettholder forslaget om å holde sommerstengt ved SFO 3 uker i juni, da bemannings- 

sitasjonen tilsier at det ikke lar seg gjennomføre og holde åpent gjennom hele sommeren. 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 
 

Ingen endringer utover budsjett 
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Høringsbrev vedtekter for skolefritidsordningen i Skaun kommune 

 

Utskrift fra referat SU-møte i Buvika: 

Høringsbrev vedtekter for skolefritidsordningen i Skaun kommune 

FAU hadde drøftet saken tidligere på kvelden. 

Samarbeidsutvalget ser positivt på forslag til endring som sier at de som har mottatt plass, beholder 

den til den sies opp skriftlig eller går ut av 4.trinn. 

Endring i tilbudet til et tredelt plasstilbud støttes også, men det kommer fram en betenkelighet når 

det gjelder endring i timetallet for halvplass og helplass. 

Forslaget som går ut på å senke skillet mellom hel- og halvplass med to timer pr uke kan føre til at 

noen må øke til helplass- med tilhørende utgiftsøkning. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Astrid Eggen 

Sekretær i samarbeidsutvalget 
 

Direkte innvalg:  72868902 

 



VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I SKAUN KOMMUNE 
 
Gjeldende fra: 1.8.2013 
 
 

1. RETNINGSLINJER  
 
Skolefritidsordningene (SFO) i kommunen drives etter gjeldene lov, forskrifter og kommunale 
vedtekter og krav som gjelder for tildeling av statstilskudd.  
 
 

 
2. DEFINISJON OG FORMÅL 
 
Opplæringslovens §13.7 Skolefridtidsordninga: 
 
”Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. klassetrinn og 
for barn med særskilte behov på 1.-7. klassetrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, 
kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. 
Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode 
utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.”  
 
Det utarbeides en årsplan for virksomhetene hvert år. Denne skal inngå som en del av skolens 
virksomhetsplan. Årsplan for SFO skal behandles i samarbeidsutvalget. 
 
 
 

3. STYRING OG EIERFORHOLD 
 
Skaun kommune er ansvarlig eier av skolefritidsordningene. Helse, oppvekst og kulturutvalget 
(HOKU) er ansvarlig styringsorgan.   
Skolens samarbeidsutvalg er SFO sitt styringsorgan ved den enkelte skole. Hvis 
samarbeidsutvalget finner det ønskelig, kan pedagogisk leder ved SFO møte med talerett ved 
møtene i samarbeidsutvalget.  
Blant foreldrene velges to kontaktforeldre som sammen med basiskontaktene utgjør foreldrenes 
arbeidsutvalg.  
 
 
 

4. LEDELSE OG BEMANNING 
 

 4.1 Ledelse 
Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for SFO ved den 
enkelte barneskole. SFO skal ha pedagogisk leder med pedagogisk utdanning på 
høgskolenivå.  
 

4.2 Bemanning 
SFO skal ha en minimumsbemanning med en voksen pr. 15 barn, to voksne pr. 40 barn, 
tre voksne pr. 60 barn. 



5. OPPTAK AV BARN 
 

 5.1 Søknad 
Søknad om plass skal sendes elektronisk på fastsatt skjema til Skaun kommune. 
Søknadsfristen ved hovedopptaket er 1.mars. 

 
Det skal fylles ut et søknadsskjema for hvert barn det søkes plass for. Søknadsskjema 
finnes på Skaun kommunes nettside, www.skaun.kommune.no. Ved behov for hjelp til 
utfylling, kan den enkelte skolefritidsordning, eller servicekontoret på rådhuset i Børsa, 
kontaktes. 
Søknad ved hovedopptaket gjelder for kommende skoleår. Det kan søkes om opptak 
gjennom hele året.  

  

5.2 Opptakskriterier 
Det kan søkes gjennom hele året med opptak etter følgende kriterier: 

 
1. Barn med funksjonshemminger,så fremt de har nytte av oppholdet i SFO (attest må 
vedlegges)  

2. Barn som etter sakkyndig vurdering trenger en plass i SFO (attest må vedlegges)  

3. Barn som går i 1. klasse.  

4. Etter skjønn (i uprioritert rekkefølge):  
- begge foreldre/foresatt er i fast arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning  

- aleneforeldre  

- under eller like vilkår prioriteres yngre barn foran eldre  

- i spesielle tilfeller kan elever på femte klasetrinn tas inn etter faglig vurdering og 
anbefaling fra PPT eller annen sakkyndig instans  

 

5.3 Opptaket 
Tilbud om plass i forbindelse med hovedopptaket gis fra 1.august samme år. 
Barnet skal gå i SFO i den skolekrets/det inntaksområdet barnet tilhører. 
Det opprettes en prioritert venteliste for de som søker utenfor hovedopptaket. 
Suppleringsopptaket foretas av rektor i samråd med pedagogisk leder 
 
5.4 Tilbudet 
Kommunen har et tredelt plasstilbud;  
1-6 timer pr uke, 7- 12 timer pr uke og hel plass.  
Ved skolefridager/ferier kan det avtales kjøp av ekstra timer etter fastsatt pris.  
Det vil gå ut påmelding til slike dager. Denne er bindene i forhold til betaling.  
 

5.4 Oppsigelse/endring av plass 
Barnet beholder plassen til den sies opp, eller går ut av 4. trinn.  
Oppsigelse av plass, og ønske om endring i oppholdstid, skjer skriftlig til den enkelte 
skole. Oppsigelsestiden er 1 mnd., regnet fra den 1. i påfølgende måned.  
 

5.5 Opptaksmyndighet 
Opptak av barn foretas av rektor ved den enkelte skole etter innstilling fra pedagogisk 
leder.  
 
 



6. BETALING 
 

6.1 Betaling for opphold 
Kommunestyret fastsetter betalingssatsene for plasser ved SFO i forbindelse med 
budsjettbehandlinga. Endringer av betalingssatsene gjelder fra 1. januar.  
Foreldrebetalingen kreves inn en gang per måned i 11 måneder. Juli er betalingsfri 
måned. Det gis ikke reduksjon i den månedlige betalingen ved stenging jul og påske eller i 
måneder med høytidsdager, skolefridager og planleggingsdager.  
Uansett oppstartsdato i august, må det betales for hel måned. Betalingssatser finnes i 
Skaun Kommunes avgiftsregulativ.  
Matpengene kreves inn av kommunekassen og føres på egen konto for hver enkelt skole. 
Satsene på matpengene fastlegges av kommunestyret i forbindelse med 
budsjettbehandlinga.  

 

6.2 Misligholdelse av plassen i SFO  
Dersom det ikke er betalt for opphold i 2 måneder og betalingsutsettelse ikke er 
innvilget, sies plassen opp av Skaun kommune. 

 

 
7. LEIKE OG OPPHOLDSAREAL 
 
SFO benytter skolens lokaler og leikearealer. 
 

 
8. ÅPNINGSTIDER   
 
SFO holder som hovedregel åpent mandag-fredag, kl. 0700-1700.  
SFOs åpningstider skal respekteres. Barna må være hentet før SFO stenges for dagen (innen 
kl.17.00). Dersom barna ikke blir hentet før stengetid, skal det betales ekstra for overtid. 
 
Alle SFO-ordninger har 5 planleggingsdager i løpet av året, SFO er da stengt.  
SFO-ordningens driftsår regnes fra 01.08.-31.07. SFO holder stengt fom 24.12. og til første 
virkedag etter jul, og i skolens påskeferie.  
 
SFO-ordningen holdes stengt 3 siste uker i juli.  
Det tas forbehold om tilstrekkelig nok påmeldte barn. Ved to eller færre påmeldte barn stenger 
SFO, dette gjelder ved alle skolefrie dager der det i forkant har vært gjennomført særskilt 
påmelding til SFO. 
 

9. SKYSS  
 
Det er foreldre/foresatte som har ansvaret for skyss til og fra SFO.  
 

 
10. ANSVAR  
 
Skolen har ansvaret for barnet i den tiden det oppholder seg i SFO. Skaun kommune tegner 
ulykkesforsikring for alle barn i SFO. Kommunen har ingen erstatningsplikt overfor barnas ting i 
SFO.  
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VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I SKAUN KOMMUNE 

HØRINGSUTTALELSE FRA SU- BØRSA SKOLE 

 

Samarbeidsutvalget ved Børsa skole har følgende uttalelser i forbindelse med behandling av 

vedtekter for skolefritidsordningene i Skaun kommune. 

 

5. 4 Tilbudet 

- Ønsker en oversikt/statistikk som viser behovet for de som ønsker lav sats. 

- Redegjørelse på sannsynlig økning i kostnad for de som har halv plass nå(reduksjon fra 

15til 12)timer og for de som vil komme inn under hel plass. 

- Potensiell reduksjon i inntekter pga. at noen går over til kort SFO uke, dette kan eventuelt 

kompenseres med høyere sats for halvplass istedenfor reduksjon i timetall. 

 

5.4 Oppsigelse /endring av plass 

- Positivt at opptaket er gyldig til det sies opp eller eleven går ut av 4.trinn. 

 

8. Åpningstider 

- Avklaring på når første virkedag etter jul er. Er SFO stengt eller åpent i romjula. 

- SU ønsker slutt på sommerstengt SFO og at det blir samarbeid med andre SFO i kommunen 

i denne perioden for å kunne gi SFO tilbud hele året.  

 

Med hilsen 

 

 

 

Espen O. Robertsen 

Rektor  

 
 

Direkte innvalg:  72867422 
 



Arkivsaksnr.:12/1306 

 

 

SAKEN GJELDER: 

REVIDERING AV PRINSIPPER FOR SIKRINGSSKYSS I SKAUN KOMMUNE  

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: 

 

Det i gangsettes et arbeid med å gjennomgå praksisen for tildeling av sikringsskyss til 

skoleelever i kommunen. Målet for arbeidet bør være: 

 Å fastsette rutiner for hvor ofte sikringsskyssen skal gjennomgås. Dette for å fange opp 

eventuelle endrede forutsetninger for tildeling. 

 Å vurdere kostnaden ved å innføre enkle trafikksikkerhetstiltak framfor å tildele skoleskyss. 

 Å vareta trygg skoleveg og samtidig medvirke til at flere elever kan komme seg til skolen 

uavhengig av skoleskyss. 

 Å få skiringsskyss inkludert i revideringen av kommunens Trafikksikkerhetsplan. 

 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

 
Retten til sikringsskyss er hjemlet i Opplæringsloven: 

§ 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen  

       Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. 

årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss 

utan omsyn til veglengda.  

 

Kommunens ansvar er i hovedsak begrenset til elever med særlig farlig eller vanskelig 

skoleveg når avstanden mellom heim og skole er under 2 km for elever på 1. trinn og 4 km for 

elever fra 2. – 10. trinn, såkalt sikringsskyss. Sikringsskyss er skyssrettigheter etter gjeldene 

vedtak, skyss etter søknad i enkeltsaker og skyss med enkeltvedtak etter klage til 

Fylkesmannen.  

 

 

Etter vedtak i Kommunestyret 25.6.2008 saksnr 58/08 utføres sikringsskyss på følgende 

strekninger for elever på nevnte trinn: 

 

RV 709: Elever på 1. trinn sør for Rossvoll 

RV 709: Elever på 1. – 7. trinn på strekningen Eggkleiva til Venn 

RV 709: Elever på 2. – 7. trinn som bor sør for Blekkåøya 



FV 754: Elever på 1. – 7. trinn får skyss til og fra Husbykrossen 

FV 800 (gamle E 39): Elever på 1. – 7. trinn på strekninger der elevene må gå langs 

fylkesvegen, og det ikke er gangveg eller fortau langs fylkesvegen 

FV 802:  Elever på 1. – 4. trinn som bor på Saltnes/Saltneslykkja får skyss til og fra skolen 

hele året pga at nytt kryss ved E39 er komplisert og uoversiktlig, samt at det ikke er 

gangfelt før man passerer krysset ved E39. 

FV 751.  Elever i 1. – 4. klasse som bor sør for Heggelien får skoleskyss. 

 

Det er nå fire år siden prinsipper for skoleskyss ble vedtatt sist. Det har vært en betydelig 

utbygging i kommunen og en vekst i elevmassen siden den gang. Ut i fra at det er i gangsatt et 

arbeid med revidering av Trafikksikkerhetsplan i kommunen, kan det anses at det også er 

betimelig med en gjennomgang av rutiner og kriterier i forhold til sikringsskyss, samt at dette 

ses i en sammenheng med en revidert Trafikksikkerhetsplan.  

 

 

 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

Kostnadene Skaun kommune har i forbindelse med sikringsskyss vil variere fra skoleår til 

skoleår, ut i fra elevenes bosetting. For skoleåret 2011/2012 utgjorde sikringsskyssen kr 

155 000,-. 

 

 

 



Arkivsaksnr.:12/1382 

 

 

SAKEN GJELDER: 

FORSLAG NYE SOSIALHJELPSSATSER SKAUN KOMMUNE  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Vedlagte forslag til nye satser for sosialhjelp til livsopphold gjøres gjeldende for Skaun 

kommune. Det foreslås endring i nye satser gjeldende fra og med 1. oktober 2012.  

 

 

 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

Vedlegg 1; Satser for økonomisk sosialhjelp til livsopphold 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Satsene som gjelder pr. dato (statens veiledende satser) gir noe høyere sosialhjelp i Skaun 

sammenlignet med Trondheim kommune og andre. NAV Skaun mener gjeldende satser bidrar 

til at sosialhjelp i Skaun får en sosial profil som bidrar til at det er mer lønnsomt å motta 

sosialhjelp enn individstønad ved gjennomføring av arbeidsrettede tiltak i NAV. Dette er svært 

uheldig da det også bygger ned motiveringen blant mange unge til å komme i arbeid. 

 

NAV Skaun har tatt utgangspunkt i satsene gjeldende for Trondheim kommune, og vurdert 

kostnadene ved å bo i Skaun kommune å være ca 90 % av Trondheim. Dersom man velger å 

legge seg på en lavere prosentsats vil det slå uheldig ut i forhold til barnefamilier. Siden Skaun 

er en randkommune til Trondheim, vil bokostnadene stadig påvirkes av etterspørselen av bolig, 

og dette vil være økende siden det ikke bygges boliger/leiligheter i takt med behovet. 

 

NAV Skaun foreslår i tillegg at satsene årlig justeres i henhold til prisindeksen, samt det årlige 

rundskriv fra Arbeidsdepartementet vedr. veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til  

livsopphold. Ansvaret for justering av satsene ivaretas av NAV leder i Skaun basert på 

kommunestyrevedtak knyttet til denne sak. 

 

NAV Skaun foreslår videre økte satser for barn 0-17 år som skal sikre barns oppvekst ikke blir 

vesentlig avvik i forhold til en ”normalsituasjon”. Det foreslås også å gi et julebidrag på  

Kr. 892,- i desember måned pr. barn for å sikre at barn i sosialhjelpsfamilie ikke blir utelatt fra 

julefeiringen. 

 

NAV Skaun foreslår videre et bidragstak på kr 21.600,- pr. familie pr. måned i bo- og 

basisutgifter. Dette tilsvarer 90 % av bidragstaket som gjelder for Trondheim kommune pr. 

dato og skal bidra til å fremme arbeid fremfor sosialhjelp. Videre foreslås at depositum kan gis 

for inntil 3 måneder basert på 3 ganger akseptert husleie jf. Husleielovens § 3-6 og § 9-6. 

 

Bakgrunnen for nye satser er å få en bedre differensiering som bidrar til å styrke barnefamilier 

samtidig som ungdomssats og sats for enslige er vurdert ut fra hva det normalt koster å bo i 

Skaun.  



 

NAV Skaun mener at de nye satsene for sosialhjelp vil bidra til å styrke jobbfokuset og bidra til 

at flere søker mot arbeid uansett alder samt gjennomfører statlige tiltak (utløser statlige ytelser) 

gjennom NAV med sikte på å komme i arbeid. 

 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 
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Sosialsatser Skaun kommune gjeldende fra 01.09.2012 2012 

1.0  Satser for økonomisk sosialhjelp til livsopphold i Skaun 

kommune gjeldende fra 1. september 2012 

Satsene for basisutgifter er lik statens veiledende satser for livsopphold med unntak av barnesatsene 

som foreslås økt med kr 250,- pr. mnd utover statens veiledende satser.  For voksne og ungdom 

under 25 år som ikke har forsørgeransvar er det en egen ungdomssats som utgjør 2/3 part av statens 

veiledende sats for enslige. Det er en korttidsnorm for alle nye mottakere av økonomisk sosialhjelp 

uten forsørgeransvar. Korttidsnormen utgjør 80% av statens veiledende satser og utbetales i de 

første 3 måneder. Tidligere sosialhjelpsmottakere som ikke har mottatt sosialhjelp i løpet av de siste 

6 mnd. Regnes også som nye brukere.  

Korttidsnormen gjelder ikke for ungdom og for personer med forsørgeransvar for barn under 18 år. 

Mottaker/ytelse Pr måned Pr uke Pr dag 

1.1  Lommepenger i institusjon (45% av gjeldende 
sats for enslig) 

 
Kr 2.418,- 

 
Kr 564,- 

 
Kr 81,- 

1.2  Enslig i foreldrehjemmet (55% av gjeldende sats 
for ungdom) 

 
Kr 1.980,- 

 
Kr 462,- 

 
Kr 66,- 

1.3  Enslig 18-24 år uten forsørgeransvar for barn 
(67% av gjeldende sats for enslig) 

 
Kr 3.600,- 

 
Kr 840,- 

 
Kr 120,- 

1.4  Enslig 25 år og eldre uten forsørgeransvar Kr 5.373,- Kr 1.254,- Kr 179,- 

1.5  Enslig 25 år og eldre uten forsørgeransvar 
korttidsnorm i de første 3 mnd (80% av gjeldende 
sats for enslige) 

 
 
Kr 4.298,- 

 
 
Kr 1.003,- 

 
 
Kr 143,- 

1.6  Enslig fra 18 år med forsørgeransvar for barn. 
(Ekstra barnetrygd; kr 970,- er lagt inn i normen)1 

 
Kr 6.343,- 

 
Kr 1.480,- 

 
Kr 211,- 

1.7  Ektepar og samboere 
_________________________________________ 

1.8  Samboer og personer i boforhold med andre
  

Kr 8.924,- 
____________ 
Kr 4.462,- 

Kr 2.080,- 
_________ 
Kr 1.041,- 

Kr 297,- 
___________ 
Kr 141,- 

 

1.9  Ektepar og samboere, korttidsnorm i de første 
3 mnd (80% av gjeldende sats for ektepar). 

 
Kr 7.139,- 

 
Kr 1.666,- 

 
Kr 238,- 

1.10  Samboer (1 person) og personer i bofellesskap 
med andre. Korttidsnorm i de 3 første måneder 
(80% av gjeldende sats). 

 
 
Kr 3.570,- 

 
 
Kr 883,- 

 
 
Kr 119,- 

1.11  Barn 0 – 5 år Kr 2.299,- Kr 536,- Kr 77,- 

1.12  Barn 6 – 10 år Kr 2.974,- Kr 694,- Kr 99,- 

1.13  Barn 11 – 17 år Kr 3.665,- Kr 855,- Kr 122,- 

1.14  Samværavtale barn 0 – 5 år Kr 2.310,- Kr 539,- Kr 77,- 

1.15  Samværsavtale barn 6 – 10 år2 Kr 2.970,- Kr 693,- Kr 99,- 

                                                           
1
 All barnetrygd regnes som inntekt ved utregning av ytelser med unntak av småbarnstillegget på kr 660,-. 

Utvidet barnetrygd til enslige forsørgere kr 970,- er lagt inn som økning i norm til enslig forsørger. (Ved endring 
i statlig regelverk i 2011 utbetales småbarnstillegget nå bare til enslige forsørgere med full overgangsstønad). 
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Sosialsatser Skaun kommune gjeldende fra 01.09.2012 2012 

1.16  Samværsavtale barn 11 – 17 år3 Kr 3.660,- Kr 854,- Kr 122,- 

 

Mottaker/ytelse  Pr måned Pr uke Pr dag 

1.17  «Julebidrag». Utbetales i desember 
måned med 1 bidrag pr. barn (utbetales til 
husstand med fast ytelse med 10% av sats 
for ektepar og samboere) 

 
 
Kr 892,- 

  

 

Kriseutbetaling:  

Ved kriseutbetaling av matpenger beregnes normalt en dag – eller ukebeløp på 50% av statens 

veiledende sats for enslige med kr 90,- pr. dag. For ektepar/samboere et beløp på kr 149,- pr. dag. 

For enslige i foreldrehjemmet utbetales en dagsats på kr 66,- pr. dag. 

2. Standard for ytelser til andre formål fra 1. september 2012 

Satsene i Standard ytelser prisjusteres i overensstemmelse med anslaget for vekst i 

konsumprisindeksen for 2012 (ca 1,6%). 

2.1  Akseptert boutgift for hybel eller 
kollektivlignende boforhold 

Kr 2.871,- pr. md + strøm. 
Enslige personer under 25 år uten barn 

2.2  Akseptert boutgift for 1-roms leilighet Kr 6.039,- pr. md + strøm 
Enslige personer over 25 år uten barn  
Par under 25 år uten barn 

2.3  Akseptert boutgift for 2-roms leilighet Kr 6.039,- pr. md + strøm 
Husstander med 1 barn  
Par over 25 år uten barn 

2.4  Akseptert boutgift for 3-roms leilighet Kr 7.542,- pr. md + strøm 
Husstander med 1 barn  
Par over 25 år uten barn 

2.5  Akseptert boutgift for 4-roms leilighet Kr 9.765,- pr md + strøm 
Husstander med 3-4 barn 

2.6  Nødvendig innbo ved etablering i egen bolig 
for enslig 

  
Kr 11.862,- 

2.7  Nødvendig innbo ved etablering i egen bolig 
for husstander med mer enn 1 person  

 
Kr 17.730,- 

2.8  Klær til beboere i institusjon når klær ikke er 
regulert i egen avtale med institusjonen 

 
Kr 5.380,-       (Norm uavhengig av bosted) 

 

 

                                                                                                                                                                                     
2
 Satser for besøk av barn: Ved «vanlig» samværsavtale (1 dag pr. uke + annen hver helg) utbetales et 

månedsbeløp tilsvarende dagsats i 8 dager.   
3
 Satser for besøk av barn: Ved «vanlig» samværsavtale (1 dag pr. uke + annen hver helg) utbetales et 

månedsbeløp tilsvarende dagsats i 8 dager.   
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Sosialsatser Skaun kommune gjeldende fra 01.09.2012 2012 

2.9  Akseptert boutgift for 
ungdom som bor i 
foreldrehjemmet4 

 
Kr 1.790,- (satsen er definert som 1/3 del av sats for enslige) 

2.10  Bidrag ved konfirmasjon Kr 4.580,- (pr. konfirmant) 
2.11   (Ingen) (Ingen) 

2.12  Økonomisk hjelp til andre 
formål (Ref. Rundskriv 1-45/98 
punkt 1.2 Spesielle utgifter) 

Kr 11.455,- pr. formål (når formålet anses allment akseptert 
eller klart fremmer sosialtjenestens formålsparagraf). 

2.13  Lønnsutgifter i 
arbeidsmarkedstiltak 

Om nødvendig bistå økonomisk ved gjennomføring av 
arbeidsmarkedstiltak, dog ikke ut over det som brukeren ville 
mottatt i ordinær sosialhjelp. 

2.14  Ekstra utgifter ved 
sysselsettingstiltak 5 

Dekning av transportutgifter, nødvendig arbeidstøy etc der ikke 
ekstern dekning er mulig 

2.15  Engangshjelp til flyktninger 
ved mottak 

Egne satser vedtatt av formannskapet følges dersom ikke annet 
besluttet 

2.16  Omgjøring av sosialhjelp – 
ytt som lån til bidrag 

Når det anses utelukket at brukeren kan tilbakebetale lånet 
innen 5 år fra undertegning av gjeldsbrev 
 

 

Endring av nedbetalingsplan for sosialhjelp;  

Nedbetalingsplan for sosiale lån kan endres hvis dette anses som nødvendig etter en 

helhetsvurdering av brukerens økonomi. 

Inntektstaket er satt til til kr 21.600,- pr. familie pr. md. i bo- og basisutgifter (utgjør 90% av 

gjeldende sats for Trondheim kommune). 

3.0  Kvalifiseringsstønad fra 1. januar 2012 

Deltaker Pr år Pr måned Pr dag 

Fra og med 25 år Kr 158.432,- (2 ganger 
grunnbeløpet) 

 
Kr 13.203,- (22 dager pr md) 

 
Kr 600,- 

Under 25 år Kr 105.621,- (2/3-del av full 
stønad) 

Kr 8.801,- (22 dager pr md) Kr 400,- 

Barnetillegg pr. barn Kr 7.218,- Kr 594,- Kr 27,- 

 

Det må betales skatt av kvalifiseringsstønaden (KVP). 

Grunnbeløpet endres 1. mai hvert år og sats må derfor justeres opp tilsvarende. 

NAV Skaun  

23. juli 2012 

Kristian Johansen - fung. leder 

                                                           
4
 Bor på gutt/pikerommet hjemme hos sine foreldre 

5
 Personer som deltar i Kvalifiseringsprogrammet eller andre kommunale tiltak. 



Arkivsaksnr.:12/1533 

 

 

SAKEN GJELDER: 

VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 - 

31.12.2016  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Følgende velges som forliksrådsmedlemmer: 

 
Medlemmer Varamedlemmer 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 

Formann:  

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Det kongelige Justis- og politidepartement: Valg av forliksrådsmedlemmer og 

skjønnsmedlemmer 2012 (ikke utsendt). 

2. Valgnemndas forslag på medlemmer til forliksråd 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Funksjonstiden for sittende forliksråd utløper 01.01.2013. Kommunestyret må derfor velge 

nytt forliksråd. 

 

Domstolloven § 27 sier følgende: 

«I hver kommune skal det velges et forliksråd. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like 

mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både 

kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. 

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de andre 

som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted…» 

 

Domstolloven § 53 sier at forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven gjelder derfor 

også for dem: forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som 

er vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. 

 

I tillegg inneholder § 56 vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem: 

 Vedkommende må ha fylt 25 år 

 Må være under 70 år ved valgperiodens start 

 Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til 

oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt. 

Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta i mot valg. 

 

Domstollovens §71 om hvem som er utelukket pga. stilling, og § 72 utelukket pga. vandel, 

gjelder for forliksrådets medlemmer, så vel som for øvrige lekdommere. Kommunen er 

ansvarlig for å kontrollere vandel, og dette gjøres ved å rette henvendelse til politiet i forhold til 

de foreslåtte kandidater. 



 

Etter § 74 kan en person kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre grunner 

tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to perioder tidligere. 

Departementet understreker at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller utvalg, og 

at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos dem som blir valgt. 

 

Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret bør være 

tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang. 

 

Om valg av formann i forliksrådet bestemmer domstolloven § 27 at kommunestyret velger en 

av forliksrådsmedlemmer til formann. Denne bestemmelsen er slik å forstå at kommunestyret 

først velger tre forliksrådsmedlemmer, med varamedlemmer, og så velger et av medlemmene 

til formann. 

 

Medlemmenes rekkefølge har betydning ved forfall til forliksrådet møter. 

 

Etter valget av forliksråd innberettes dette til Fylkesmannen som utferdiger oppnevnelser for 

de valgte etter den rekkefølge som er fastsatt ved valget dersom han finner valget lovlig. 

 
 



Sak k.styret den 27.09.2012 

 

VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN              

1. JANUAR 2013 – 31.12.2015 

 

 

Valgnemdas forslag:  

Medlemmer: 

Arve Forslund  leder 

Kari Wollan Berg 

Gunn Kristin Kolberg 

 

Varamedlemmer: 

Knut Folstad 

Ola J. Syrstad 

Johanne Hammer 

 

For Valgnemda  Bjørn Hammer 
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