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Sakstittel:  MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012 

  

BEHANDLING: 
Reidar Hovtun fremmet forslag på Jan Ole Sund som settevaraordfører. Jan Ole Sund ble 

enstemmig valgt som settevaraordfører. 

 

Ny melding (5): Årsrapport fra Grønt Punkt Norge AS 

 

Ordfører Jon P. Husby delte ut 3000 kroner, på vegne av Skaun kommune, til  

 4. trinn ved Venn oppvekstsenter, 

 mellomttrinnet ved Jåren-Råbygda oppvekstsenter, og  

 8B ved Skaun ungdomsskole, 

som påskjønnelse for innspill til kommuneplanens samfunnsdel – «sammen om det gode liv». 

 

Ordføreren minnet om oppmøte for de som stiller som sjåfører i forbindelse med TV-

aksjonen. 

 

Ordfører Jon P. Husby orienterte kort om status vedrørende situasjonen i det interkommunale 

barnevernet. 

 

Tema: 

1. Info om KLP v/ Kathrine Andersen og Jan Tore Skjærvik 

2. Info om Kapto v/ Ola Halgunset, Mats Wennberg og Eivind. 

 

Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. 

 

VEDTAK: 
Meldingene tas til orientering. 
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Sakstittel:  HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013 - 2024, SAMMEN 

OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE 

  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
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Vedlagte ”Forslag til samfunnsplan 2013 – 2024, Sammen om det gode liv, Skaun kommune, 

datert 10.10.12” vedtas sendt på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med 

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

 

BEHANDLING: 
Erik Fenstad, H, fremmet følgende forslag: 

Tilleggspunkt til 2. avsnitt side 10: 

Det er registrert flest skadde/døde for aldersgruppen 15 til 19 år i Skaun, det må prioriteres et 

forebyggende arbeid for denne gruppen. 

 

Espen Lien Pedersen fremmet følgende forslag: 

I samsvar med planprogrammet skal det i høringsperioden gjennomføres et folkemøte. 

Folkemøtet må annonseres minst 14 dager i forveien, og sendes til alle lokalaviser og på 

kommunens nettsider. 

 

Reidar Hovtun fremmet følgende forslag på vegne av Krf: 

Gjennom kontrollert vekst legge til rette for et innbyggertall på rundt 8800 ved utgangen av 

planperioden. 

 

Forslaget fremmet av Erik Fenstad ble vedtatt mot 2 stemmer. De som stemte mot var Jan Ole 

Sund og Anita Gilde fra Frp. 

 

Forslaget fremmet av Espen Lien Pedersen ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslaget fremmet av Reidar Hovtun, Krf, fikk 1 stemme og falt. Den som stemte for forslaget 

var Reidar Hovtun. 

 

Rådmannens innstilling med vedtatte endringer, ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
Vedlagte ”Forslag til samfunnsplan 2013 – 2024, Sammen om det gode liv, Skaun kommune, 

datert 10.10.12” vedtas sendt på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med 

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

 

Tilleggspunkt til 2. avsnitt side 13: 

Det er registrert flest skadde/døde for aldersgruppen 15 til 19 år i Skaun, det må prioriteres et 

forebyggende arbeid for denne gruppen. 

 

I samsvar med planprogrammet skal det i høringsperioden gjennomføres et folkemøte. 

Folkemøtet må annonseres minst 14 dager i forveien, og sendes til alle lokalaviser og på 

kommunens nettsider. 
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Sakstittel:  ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 
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FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Økonomirapporten for 2 tertial 2012 tas til orientering. 

 

Driftsbudsjettet: 

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

 

Sum fordeling drift kr. 296 980 000 fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik: 

 

Sentraladministrasjonen 23 757 000 

Skoler inkl. SFO 65 492 000 

Barnehager 52 515 000 

Barn, familie og sosial 43 631 000 

Kultur, fritid og frivillighet 7 871 000 

Institusjonsbaserte tjenester 42 737 000 

Hjemmebaserte tjenester 32 970 000 

Plan ekskl. gebyr 9 048 000 

Plan, gebyrbelagte tjenester -6 532 000 

Eiendomsdrift 25 491 000 

Sum 296 980 000 

 

Investeringsbudsjettet: 

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

 

Investeringene i anleggsmidler vedtas med kr. 36 424 000, som finansieres slik: 

 

Ubruktelånemidler/nytt låneopptak 25 348 000 

Tilskudd 3 870 000 

Overført fra driftsregnskapet 950 000 

Bruk av avsetninger 6 256 000 

Sum 36 424 000 

 

Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven, i alt kr. 6.500.000, på enhetene. 

 

Endringstiltak i driftsbudsjettet: 

1. Det tilleggsbevilges kr. 40.000,- til huskestativ ved Pundslia barnhage i henhold til 

søknad. Dekning: Redusert avsetning disposisjonsfond.  

 

BEHANDLING: 
Marit Rosvold Ness tiltrådte kommunstyret etter behandlingen av sak 77/12. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
Økonomirapporten for 2 tertial 2012 tas til orientering. 

 

Driftsbudsjettet: 

Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. 
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Sum fordeling drift kr. 296 980 000 fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik: 

 

Sentraladministrasjonen 23 757 000 

Skoler inkl. SFO 65 492 000 

Barnehager 52 515 000 

Barn, familie og sosial 43 631 000 

Kultur, fritid og frivillighet 7 871 000 

Institusjonsbaserte tjenester 42 737 000 

Hjemmebaserte tjenester 32 970 000 

Plan ekskl. gebyr 9 048 000 

Plan, gebyrbelagte tjenester -6 532 000 

Eiendomsdrift 25 491 000 

Sum 296 980 000 

 

Investeringsbudsjettet: 

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

 

Investeringene i anleggsmidler vedtas med kr. 36 424 000, som finansieres slik: 

 

Ubruktelånemidler/nytt låneopptak 25 348 000 

Tilskudd 3 870 000 

Overført fra driftsregnskapet 950 000 

Bruk av avsetninger 6 256 000 

Sum 36 424 000 

 

Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven, i alt kr. 6.500.000, på enhetene. 

 

Endringstiltak i driftsbudsjettet: 

1. Det tilleggsbevilges kr. 40.000,- til huskestativ ved Pundslia barnhage i henhold til 

søknad. Dekning: Redusert avsetning disposisjonsfond.  
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Sakstittel:  HØRING - VURDERING AV EIERSIGNAL HAMOS - 

LIKHET I SELSKAPETS TJENESTEPRODUKSJON 

  
 

PMUs FORSLAG TIL VEDTAK: 

I tråd med kommunestyrets vedtak av den 10.11.2010, ønsker ikke Skaun kommune å 

forplikte seg til å sette bort den enhetlige tjenesteproduksjonen til HAMOS 

 

BEHANDLING: 
Knud P. Aune ble erklært inhabil, og fratrådte behandlingen av saken. 
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Det ble innvilget kort gruppemøte. 

 

Lars Arne Pedersen fremmet følgende forslag på vegne av Ap: 

Skaun kommune ønsker ikke å tiltre den enhetlige tjenesteproduksjonen som foreslått fra 

HAMOS. Kommunestyre viser for øvrig til vedtak i sak 73/ (10.11.2010) 

 

Forslaget fremmet av Lars Arne Pedersen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
Skaun kommune ønsker ikke å tiltre den enhetlige tjenesteproduksjonen som foreslått fra 

HAMOS. Kommunestyre viser for øvrig til vedtak i sak 73/ (10.11.2010) 
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Sakstittel:  ETABLERING AV SIO SAMHANDLINGSENHET 

  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

1. Skaun kommune slutter seg til søknaden om tilskudd til etablering og drift av 

interkommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp, herunder særavtalen med St. Olavs 

Hospital HF om etablering av sengepost i tilknytning til LiO. 

2. Skaun kommune slutter seg til at det forhandles om en eventuell avtale med St. Olavs 

Hospital HF om videreutvikling av sengeposten med bl.a. etterbehandlingssenger.  Det er 

en forutsetning at økonomisk og faglig/juridisk ansvar er avklart. Ny avtale forutsettes 

godkjent av deltakerkommunene.    

3. Deltakerkommunene skal i fellesskap bidra til at SiO kan ivareta utvikling av det regionale 

helsetilbudet.  Hver deltakerkommune ber rådmannen oppnevne en koordinator som skal 

være kommunens kontaktpunkt for videreutvikling av helsetilbudet i regionen.  

Videreutvikling av samhandlingsenheten konkretiseres i en årlig utviklingsplan.  

4. Samarbeidsavtalen mellom kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, 

Rennebu, Rindal, Skaun, Snillfjord og Surnadal om legevakt, med tilhørende vedtekter, 

opphører fra det tidspunkt SiO samhandlingsenhet er i drift.  
5. Skaun kommune sier opp avtalen med St. Olavs Hospital HF om legevakt (LiO). 

 

BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
1. Skaun kommune slutter seg til søknaden om tilskudd til etablering og drift av 

interkommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp, herunder særavtalen med St. Olavs 

Hospital HF om etablering av sengepost i tilknytning til LiO. 

2. Skaun kommune slutter seg til at det forhandles om en eventuell avtale med St. Olavs 

Hospital HF om videreutvikling av sengeposten med bl.a. etterbehandlingssenger.  Det er 
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en forutsetning at økonomisk og faglig/juridisk ansvar er avklart. Ny avtale forutsettes 

godkjent av deltakerkommunene.    

3. Deltakerkommunene skal i fellesskap bidra til at SiO kan ivareta utvikling av det regionale 

helsetilbudet.  Hver deltakerkommune ber rådmannen oppnevne en koordinator som skal 

være kommunens kontaktpunkt for videreutvikling av helsetilbudet i regionen.  

Videreutvikling av samhandlingsenheten konkretiseres i en årlig utviklingsplan. 

4. Samarbeidsavtalen mellom kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, 

Rennebu, Rindal, Skaun, Snillfjord og Surnadal om legevakt, med tilhørende vedtekter, 

opphører fra det tidspunkt SiO samhandlingsenhet er i drift.  

5. Skaun kommune sier opp avtalen med St. Olavs Hospital HF om legevakt (LiO). 
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Sakstittel:  KOMMUNAL PRESTEBOLIG UTGÅR SOM 

PRESTEBOLIG - BOLIG OG TOMT TIL FRI 

DISPOSISJON 

 - EIENDOM GNR. 3 BNR. 57 
 

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Presteboligen i Buvika annonseres for salg på det åpne marked. Inntektene ved salget settes på 

tomtefondet slik at de kan benyttes til kjøp av mer egnede boliger som kommunen har behov 

for. 

 

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
Presteboligen i Buvika annonseres for salg på det åpne marked. Inntektene ved salget settes på 

tomtefondet slik at de kan benyttes til kjøp av mer egnede boliger som kommunen har behov 

for. 
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Sakstittel:  TILLEGGSANMODNING OM BOSETTING AV 

FLYKTNINGER I 2012 OG ANMODNING FOR 2013 

  
HOKUs FORSLAG TIL VEDTAK: 

I 2012 kan kommunen bosette 6 personer, 3 i sommer 2012 og 3 i januar 2013 på grunn av 

forsinkelser i byggeprosjektet i Møllebakken Buvika. 
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På grunn av forventet flytting fra eksisterende flyktningbolig i 2013 kan kommunen bosette 8 

personer i 2013. 

 

BEHANDLING: 
HOKUs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
I 2012 kan kommunen bosette 6 personer, 3 i sommer 2012 og 3 i januar 2013 på grunn av 

forsinkelser i byggeprosjektet i Møllebakken Buvika. 

 

På grunn av forventet flytting fra eksisterende flyktningbolig i 2013 kan kommunen bosette 8 

personer i 2013. 
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Sakstittel:  TESTAMENTARISK GAVE 

 LOVISE NØSTUM 
 

FORMANNSKAPET FORSLAG TIL VEDTAK: 

Med bakgrunn i betingelsene i testamentet til Lovise Nøstum dat. 17.11.95, må Skaun 

kommune dessverre takke nei til å ta i mot testamentgaven. 

 

 

BEHANDLING: 
Formannskapets innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
Med bakgrunn i betingelsene i testamentet til Lovise Nøstum dat. 17.11.95, må Skaun 

kommune dessverre takke nei til å ta i mot testamentgaven. 

 

Protokollen gjennomgått og godkjent. 

 


	Kommunestyret 18.10.2012
	MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.10.2012.


